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Dagsorden  

Hvor og når?  

Hva?  
Generalforsamlingen avholdes én gang i året og er Oslo Unge Høyres høyeste 

organ. I løpet av møtet skal vi blant annet vedta politikk og velge ny styre 

(arbeidsutvalg) for året som kommer.

Generalforsamlingen finner sted lørdag 24. september 2022 klokken 10:00 

(innsjekk fra 09:30).Møtet foregår på Hotel Continental, Stortingsgata 

24/26 i Oslo.

Dagsorden er fastsa av Oslo Unge Høyres lover, og er som følger:

1. Åpning og formaliteter

2. Distriktsstyrets årsberetning

3. Desisjonskomiteens foreløpige beretning

4. Lovforslag og andre innmeldte forslag

5. Valg av leder for 1 år av gangen

6. Valg av 1. nestleder for 1 år av gangen

7. Valg av 2. nestleder for 1 år av gangen

8. Valg av 4 medlemmer til Arbeidsutvalget for 1 år av gangen

9. Valg av 3 medlemmer til Distriktsstyret.

10. Valg av 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor.

11. Valg av 2 medlemmer til Desisjonskomiteen som velges for 2 år av gangen.
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Behandling av politikk  

Adgang 

Verv 
Har du lyst til å stille til verv i Oslo Unge Høyre? Send en søknad bestående 

av CV og motivasjonsbrev (maks én side) til Organisasjonssekretær, Ole 

Stordahl, på olesto@hoyre.no. Spesifiser i søknaden hvilket/hvilke 

verv du søker på.

Fristen for å søke er fredag 16 september.             

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer som har betalt sin 

kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst 14 dager samt 

livsvarige medlemmer og æresmedlemmer.
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På generalforsamlingen skal vi behandle et politisk program og 

resolusjoner. Har du et forslag til hva vi bør diskutere og vedta? 

Send inn til oslo@ungehoyre.no innen fredag 16. september!



Med vennlig hilsen  
Elisabeth Tangen
Leder

Ole Stordahl
Organisasjonssekretær

Middag  
Eer generalforsamlingen inviterer vi som vanlig medlemmene til middag, i år 

på Hotel Continental. Egenandel for middagen er 300 kroner, påmelding 

gjøres via følgende lenke: hps://forms.gle/iYYq5Kkw3i76hkQ56

Påmeldingsfrist for middagen er mandag 19. september.

Egenandelen for middagen på 300 kr kan vippses til #106955 

(Oslo Unge Høyre). Merk betalingen med «middag». 

Lovendringer 
Forslag om endringer i distriktsorganisasjonens lover må fremsees skriftlig 

og må være distriktsorganisasjonenes leder i hende senest 14 dager før 

generalforsamlingen. Lovendring krever 2/3 flertall. Lovendringsforslag kan

sendes oslo@ungehoyre.no. 

Andre saker ønsket ta opp på generalforsamlingen skal være 

distriktsorganisasjonenes leder i hende senest 14 dager før 

generalforsamlingen.
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