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VESTRE AKER UNGE HØYRES
LOVER
§ 1. Formålsparagraf
Vestre Aker Unge Høyre er en lokalforening i Oslo Unge Høyre, og er tilsluttet Unge Høyres
Landsforbund.
Foreningens formål er å samle ungdom som vil verne om friheten, demokratiet og Norges
tradisjoner. Foreningen skal føre en liberalkonservativ politikk bygget på vår kristne
kulturarv.
Vestre Aker Unge Høyre samarbeider med Vestre Aker Høyre, Nordre Aker Høyre og Ullern
Høyre.

§ 2. Medlemskap
2.1 Som medlemmer kan opptas all ungdom som er enig i foreningens formål og som
bor i Vestre Aker, Nordre Aker eller Ullern bydeler i Oslo.
2.3 Den som bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på
foreningens formål, eller den som er medlem av et annet politisk ungdomsparti enn
Unge Høyre, kan ikke være medlem.
2.3 Beslutning om utelukkelse av medlemmer fattes av distriktsstyret. Avgjørelse
herom kan ankes til Unge Høyres Landsstyre.

§ 3. Foreningsstyre
3.1 Foreningen ledes daglig, politisk og administrativt av et foreningsstyre.
3.2 Styret består av formann, første viseformann, annen viseformann og minimum tre
styremedlemmer, som velges på generalforsamlingen hvert år.
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3.3 Styret konstituerer seg selv, og nedsetter de utvalg, skole- og kretsforeninger det
selv finner nødvendig.
3.4 Ved eventuelle fratredelser supplerer styret seg selv.
3.5 Styret sammenkalles når formann eller minimum halvparten av styrets medlemmer
finner det nødvendig.
3.6 Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styrets medlemmer er
tilstedeværende.
3.7 Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

§ 4. Valgkomité
4.1 Valgkomitéen består av leder og minimum to medlemmer. Valgkomitéen kan ikke
bestå av tillitsvalgte i Oslo Unge Høyre eller noen av dens underliggende
lokalforeninger.
4.2 Valgkomitéen skal påse at foreningens lover og forretningsorden, samt god
valgkultur, opprettholdes under saken valg og innstiller på nytt styre ved
generalforsamlingen.
4.3 Valgkomitéen skal vurdere kandidatenes erfaring, kunnskap, aktivitet i Unge
Høyre, samt styrets sammensetting; sosialt, politisk og organisatorisk.
4.4 Valgkomitéens medlemmer er inhabile, og kan derved ikke behandle en kandidat,
dersom medlemmet er i nær slekt, kjærlighetsforhold eller annen nær relasjon til
kandidaten.
4.5 Komitéen kommer med sin innstilling senest én dag før generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling
5.1 Ordinær generalforsamling avholdes en gang hvert år og innkalles skriftlig med
minst tre ukers varsel.
5.2 Stemmeberettigede er alle medlemmer i lokalforeningen som har betalt kontingent
senest to uker før generalforsamlingen avholdes, samt eventuelle livsvarige
medlemmer og æresmedlemmer.
5.3 Følgende saker behandles ved generalforsamlingen:
1. Åpning
-godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden
-valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
2. Styrets beretning
3. Regnskap med revisjonsberetning
4. Lovendringsforslag og andre innsendte forslag
5. Valg av medlemmer til Oslo Unge Høyres Representantskap
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6. Valgkomitéens beretning og innstilling
7. Valg
a. Formann
b. Første viseformann
c. Annen viseformann
d. Minimum tre styremedlemmer
e. Revisor
f. Leder og minimum to andre medlemmer av valgkomité
5.4 Personvalg mellom flere kandidater foregår alltid skriftlig. Kandidatene har
anledning til å sende representanter for å overse tellingen av stemmesedlene.
5.5 For å være valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer.
Oppnår kandidaten ikke minst halvparten av stemmene foretas omvalg mellom de to
kandidater som har flest stemmer i første valgomgang. Er det etter omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
5.6 Dersom generalforsamlingen velger å ikke innsette noen på en av postene under
sak syv, saken valg, kan generalforsamlingen gi foreningsstyret fullmakt til å gjøre
dette ved en senere anledning.
5.7 Generalforsamlingens beslutninger protokolleres og godkjennes ved signatur av de
to protokollunderskriverene.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig med 14 dagers varsel, hvis
formann, flertallet av styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Oslo Unge Høyre
og Unge Høyres Landsforbund kan også innkalle til ekstraordinær generalforsamling,
dersom det ikke foreligger noen aktiv lokalforening.
6.2 Ekstraordinær generalforsamling behandler kun saken som begrunner
generalforsamlingen. Øvrige saker behandles ved ordinær generalforsamling, jamfør
paragraf 5.
6.3 Forretningsorden for ekstraordinær generalforsamling gjelder tilsvarende ordinær
generalforsamling for de punkter den får anvendelse.

§ 7. Lovendringer
7.1 Lovendringer kan bare behandles på ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger. Forslag til endringer må være styret i hende minst én uke før
generalforsamlingen. Vedtak om endring krever 2/3 flertall.
7.2 Loven og endringer i denne må godkjennes av Unge Høyres Landsforbund.

§ 8. Oppløsning
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8.1 Oppløsning av foreningen kan bare skje når to følgende generalforsamlinger, med
minimum én måneds mellomrom, har vedtatt dette med minst 2/3 flertall.
8.2 Foreningens midler og arkiv overlates til Oslo Unge Høyre ved oppløsning.
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