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Til: Medlemmer i Akershus Unge Høyre 
 

Oslo 21. september 2017 
 
 

Innkalling til Generalforsamling i  
Akershus Unge Høyre 
 
Lørdag 21. oktober 2017 avholder Akershus Unge Høyre Generalforsamling. 
Arrangementet er lagt til 6. etasje på Høyes Hus i Oslo, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo  
 
Generalforsamlingen starter klokken 10:00 og avsluttes innen klokken 18:00.  
Generalforsamlingsmiddagen vil finne sted på restaurant «Grand Café» klokken 19:30. 
Dresskoden for generalforsamlingen er casual. På middagen er antrekket pent. Det er en 
egenandel på 300 kroner pr. person for middagen. 
 
Frist for påmelding til Generalforsamlingen og middagen som blir avholdt samme kveld er  
13. oktober.  
Påmeldingen er bindende og egenandelen betales på forhånd via nettbank, med vipps eller 
kontant innen 20. oktober. Du vil motta en e-post med betalingsinformasjon noen dager etter 
påmelding.  
Påmeldingen skjer via linken: 
https://goo.gl/forms/zGtln7GfGTcgIm4t2 
 
Frister:  
2. oktober:  
Frist for å stille til verv. Motivasjonsbrev og CV sendes til leder av valgkomiteen, Haakon 
Kvenna Veum på epost: haakon.veum@hotmail.com  
11. oktober: 
Frist for å sende inn resolusjoner og lovendringsforslag. Resolusjoner sendes til: 
akershus@ungehoyre.no 
13. oktober:  
Frist for påmelding til møtet og middagen. 
20. oktober 
Frist for innbetaling av egenandel for generalforsamlingsmiddagen  
 
Ta kontakt med fylkessekretær Håkon Snortheim på telefon 452 20 067 eller e-post: 
akershus@ungehoyre.no, dersom noe skulle være uklart. 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre 
 
 
Elizabeth K. H. Dale /s/ 
Leder, Akershus Unge Høyre       
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/zGtln7GfGTcgIm4t2
mailto:haakon.veum@hotmail.com
mailto:akershus@ungehoyre.no
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Til: Medlemmer i Akershus Unge Høyre  
                                                                                                                                     

Oslo 21. september 2017 
 

Tilleggsinformasjon til innkallingen  
 
Hva er en Generalforsamling? 
Generalforsamlingen er Akershus Unge Høyres høyeste organ. Alle betalende medlemmer 
av foreningen har muligheten til å møte med både tale og stemmerett denne dagen.  
På Generalforsamlingen skal vi blant annet vedta ny politikk, gjennomgå foreningens lover, 
velge et nytt arbeidsutvalg og representanter til Fylkesstyret.  
 
Resolusjoner  
Du kan være med på å forme Akershus Unge Høyres politikk ved å sende inn forslag på ny 
politikk eller endring av nåværende.  En resolusjon er et kort dokument på omtrent en side 
der du først redegjør for din sak før du nederst oppsummerer hva du vil gjennomføre i 
kulepunkter.  
 
Hvis du er usikker på hva som er vedtatt politikk eller hvordan en resolusjon ser ut finner du 
dette her: 
https://onedrive.live.com/?cid=9B97340D29DDACF0&id=9B97340D29DDACF0%21886&aut
hkey=%21ABOelYzMrCIJas4 
 
Frist for å sende inn resolusjoner er 12. oktober. Forslagene sendes på e-post til 
akershus@ungehoyre.no, alle resolusjoner sendes som «Microsoft Word» filer eller andre 
formater som kan leses og redigeres i Word.  
 
Vil du ha et verv i Akershus Unge Høyre?  
Det skal velges et nytt Arbeidsutvalg og to-fire nye Fylkesstyremedlemmer for Akershus 
Unge Høyre. Arbeidsutvalget er foreningens styre og står for den daglige driften av 
foreningen. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og tre-seks vanlige medlemmer. 
Alle medlemmer står fritt til å stille til verv. I tillegg har lokalforeningene og enkeltpersoner 
muligheten til å spille inn forslag til kandidater. Om du vil spille inn deg selv er det bare å 
sende et brev til leder av valgkomiteen. Om du kjenner en du mener er egnet for å sitte i 
foreningens styre (arbeidsutvalget) kan du sende et anbefalelsesbrev til leder av 
valgkomiteen.  
 
Arbeidsutvalget samarbeider tett for å utvikle ny politikk, nye arrangementer og lignende. 
Likevel er det en viss arbeidsfordeling, det kan være lurt å se på dette før man eventuelt 
stiller til et verv.  
 
Leder:  
Leder møtene og fylkesforeningen, er ansiktet utad og driver fart i politisk utvikling og 
organisasjonsutvikling. Leder har det overordnede ansvaret for hele AU. Leder representerer 
foreningen i Landsstyret og andre sammenhenger, internt og eksternt.  
 
1. nestleder: 
Har ofte hovedansvaret for å lage nye politikk og kan ha et spesielt ansvar for å skrive 
leserinnlegg eller lage medieinnslag. Bistår lederen i å lage ny politikk, kan ha et ansvar for å 
skrive leserinnlegg og lage medieinnsalg. 1. nestleder rykker opp til å bli leder om leder må 
gå av på kort varsel.  
 
 

https://onedrive.live.com/?cid=9B97340D29DDACF0&id=9B97340D29DDACF0%21886&authkey=%21ABOelYzMrCIJas4
https://onedrive.live.com/?cid=9B97340D29DDACF0&id=9B97340D29DDACF0%21886&authkey=%21ABOelYzMrCIJas4
mailto:akershus@ungehoyre.no
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2. nestleder: 
Har tradisjonelt sett hovedansvaret for mye av organisasjonsutviklingen og det praktiske 
rundt arrangementer. 2. nestleder samarbeider derfor ofte tett med lokalforeningene for å 
løse organisatoriske utfordringer i foreningen.  
AU-medlem:  
AU-medlemmene står mer fritt og har færre rutineoppgaver, de får derfor ofte ansvar for 
større og midlertidige prosjekter. Eksempler på disse er Talentprogrammet, Programarbeidet, 
lokalforeningsseminaret, jenteprogrammet, kontakt med lokalforeningene, nominasjon osv. I 
tillegg er det ventet at styremedlemmene tar initiativ til egne nye prosjekter.  
Fylkesstyrerepresentantene  
Fylkesstyret er Akershus Unge Høyres høyeste organ i tiden mellom Generalforsamlingene. 
Her møter Arbeidsutvalget, leder av hver lokalforening og to –fire fylkesstyremedlemmer som 
er valgt av Generalforsamlingen. Fylkesstyret planlegger større arrangementer, utvikler 
organisasjonen videre og kontrollerer Arbeidsutvalget.  Fylkesstyret møtes vanligvis mellom 
fire- åtte ganger i året. 
 
Hva gjør du om du vil ha en av disse vervene? 
Prosessen foregår ved at du sender inn et brev til valgkomiteen. Dette ligner på mange måter 
en ordinær jobbsøknad med en enkel CV og et motivasjonsbrev. Det er ikke vanlig at 
motivasjonsbrevet er lenger enn en side. Her begrunner du hvorfor du stiller til vervet, hva 
som gjør deg egnet for vervet, hva du mener du kan bidra med og ellers annet om deg som 
valgkomiteen kan ønske å vite.  
 
Valgkomiteen samler inn alle innspill og søknader før de kaller inn aktuelle kandidater til 
intervju. Basert på dette leverer komiteen en innstilling på hvem de mener bør ha hvilket 
verv. Innstillingen legges frem på Akershus Unge Høyres nettsider så snart valgkomiteen har 
fattet sin beslutning, senest samme dag som selve møtet.  
 
Det er Generalforsamlingen som selv velger hvem som skal få vervene. Ordstyrerne vil starte 
med å lese opp valgkomiteens innstilling. Om ingen stiller imot innstillingen vil den bli vedtatt. 
Om noen reiser seg og er uenig med innstillingen vil det bli skriftlig avstemning. Alle 
kandidatene til vervet vil da få mulighet til å holde minst en forsvarstale for seg selv.  
 
Alle brev fra kandidater som stiller til verv behandles konfidensielt og er et forhold mellom 
kandidaten og valgkomiteen. Motivasjonsbrev og CV sendes til leder av valgkomiteen, 

Haakon Kevnna Veum på e-post: haakon.veum@hotmail.com Frist for skriftlig å stille til 

verv er 02. Oktober. Alle søknader sendes som «Microsoft Word» filer eller andre formater 
som kan leses og redigeres i Word.  
 
Har du spørsmål til valgkomiteen kan du kontakte leder av valgkomiteen Haakon Kvenna 
Veum på telefon: +4791524948, eller e-post haakon.veum@hotmail.com 
 
Alle sakspapirer til møtet er tilgjengelig på kontoret senest 10 dager før møtestart. De vil 
også deles ut under Generalforsamlingen. 
 
Med vennlig hilsen Akershus Unge Høyre 
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Dagsorden 

 

 

Kl. 09:00  Registrering 

Kl. 09:30  Generalforsamlingen settes 

   Årsberetning 

- Leder av fylkesforeningen, Elizabeth K. H. Dale innleder til debatt 

Planer og mål for 2017/2018 

- Leder av plankomiteen, Håkon Snortheim innleder til debatt 

Desisjonskomiteens beretning 

Behandling av lover og kontingentfastsettelse 

  

Kl. 11:30  Lunsj (på egen regning) 

 

Kl. 12:15  Hilsningstaler 

   Revisors beretning 

   Resolusjonsbehandling 

- Leder av resolusjonskomiteen, Maren Winnem innleder til debatt 

Kl. 15:30  Valg 

   Avslutning ved leder 

 

 

Vi møtes klokken 19:00 ved restaurant «Grand Café» for middag. Er du usikker på hvor det 

er, kan du møte på Høyres Hus klokken 18:45, så går vi sammen derfra. Det vil være mulig å 

skifte på Høyres Hus.  

 

Antrekket under kvelden er pent.  

 

Under Generalforsamlingen er antrekket «casual»  
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Konstituering  

 

 

Dirigenter   Silje Marie Bjørung 

    Ola Svenneby  

 

Protokollfører  Håkon Snortheim, Fylkessekretær 

 

Resolusjonskomité  Maren Winnem, leder 

    Anine Norén (Follo Unge Høyre) 

    Tage Jensen (Nesodden Unge Høyre) 

    Sigurd Salvesen (Øvre Romerike Unge Høyre) 

 

Plankomité   Håkon Snortheim, leder 

Kristine Sundli Næss (Øvre Romerike Unge Høyre) 

Derya Cinar (Nedre Romerike Unge Høyre) 

Andreas Aschim Næsheim (Bærum Unge Høyre) 

Silje Christensen-Røed (Asker Unge Høyre) 

Kristian Lefdal (Oppegård Unge Høyre) 

Liam Rivli (Follo Unge Høyre) 

Solveig Aleksandra Stirø (Nesodden Unge Høyre)  

 

Protokollunderskrivere Fremmes under møtet 

 

Tellekorps    Fremmes under møtet 
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Kontingentberetning 
 

Fra: Arbeidsutvalget 
Til: Generalforsamlingen  

07. oktober 2017 
 
 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
 
Kontingenten opprettholdes slik den er i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elizabeth K. H. Dale        Maren Winnem  
Leder                                                                                                                  1.Nestleder 
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Protokoll - Generalforsamling 2016 

Kl. 10.00 

Konstituering: 

Leder Maria Barstad Sanner åpnet generalforsamlingen. Deretter ble det valgt: 

Dirigenter: Jenny Clemet von Tetzschner og Jacob Mæhle. 

Tellekorps: representanter som sitter på venstre side ved midtgangen. 

Protokollunderskriver: Mirnes Balagic. 

 

Årsberetning 

Leder Maria Barstad Sanner innledet til behandling av Årsberetningen. Det ble åpnet for 

beretningsdebatt. 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 

Behandling av planer 2016-2017 

Leder av plankomiteen Elin K. Granlund innledet om planene. Deretter ble det åpnet for 

debatt. 

Vedtak: Planene ble enstemmig vedtatt med tre endringer. 

Legge til:  

Linje 56 – 58: Organisatorisk utvalg skal fungere som et rådgivende organ som bruker 

tiltaksplanen aktivt til å foreta nødvendige inngrep. 

Legge til: 

Linje 65: Akershus Unge Høyre skal starte et debattlag, og ha som mål å være selvstendige 

uten hjelp fra Unge Høyres Landsforbund i debattene. 

Legge til:  

Linje 3: Arbeidsutvalget bør ta initiativ til å arrangere et seminar med de borgerlige 

ungdomspartiene. 

Kontingentberetning 

Arbeidsutvalget innstiller på at kontingenten opprettholdes slik den er i dag. 

Vedtak: Kontingenten opprettholdes på dagens nivå. 

Lovendringsforslag 

Det ble fremmet to lovendringsforslag: 

Forslag 1:  

Forslag til tillegg § 23: Tidligere ledere og ansatte må ha gått av minst ett år før de kan 

velges inn i Desisjonskomiteen. 

Vedtak: Lovendringen vedtas enstemmig.  

Forslag 2:  

Forslag til tillegg § 18:  
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Valg av:  

 Leder av Lovkomiteen 

 2 Lovkomitemedlemmer 

Vedtak: Lovendringen vedtas enstemmig. 

Vedtakene er ugyldige ettersom forslagsstiller ikke har fylt opp kravene om utsendelse 

av papirene i henhold til foreningens lover.  

 

Behandling av resolusjoner 

Resolusjonskomiteens leder Thorvald Dommerud redegjorde for resolusjonskomiteens 

arbeid. Komiteen innstilte på å behandle ordlyden til Thorvald. 

Det ble fremmet forslag om å behandle: «Lærere må få bedre utdanning innenfor mobbing» i 

stedet for «Høyre om for et grønnere Norge». 

Generalforsamlingen vedtok å behandle «Høyre om for et grønnere Norge». 

 

Generalforsamlingen vedtok å behandle disse i følgende rekkefølge: 

«La ungdommen bli hørt!» 

«Revidert fraværsgrense» 

«Økonomi og arbeidsliv» 

«Høyre om for et grønnere Norge» 

 

Det ble åpnet for debatt med redegjørelse fra resolusjonskomiteen i forkant av hver enkelt 

sak. 

Resolusjon: 

«La ungdommen bli hørt!» ble avvist. 

 

Revisors beretning 

Revisor Martin Solheim var ikke tilstede, derfor leste Mirnes Balagic opp beretningen. 

Vedtak: Generalforsamlingen tar denne til orientering. 

Henrik Asheim holdt sin hilsningstale til Generalforsamlingen. 

 

Behandling av resolusjoner fortsetter. 

Resolusjon: 

«Revidert fraværsgrense» ble vedtatt med to endringer: 

Strykning: Linje 30, 31 og 32. 

Tillegg: Linje 33: Helsesøster skal kunne gi dokumentasjon på fravær knyttet til sykdom. 
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Resolusjon: 

«Økonomi og arbeidsliv» ble vedtatt med tre endringer 

Endring linje 37: Fjerne formueskatten 

Strykning: Linje 54 

Endring linje 76: Utvide mulighetene for frivillig overtid 

 

Desisjonskomiteens beretning 

Leder i desisjonskomiteen William Johnsen leste opp desisjonskomiteens beretning 

Vedtak: Desisjonskomiteens beretning tas til orientering 

 

Behandling av resolusjoner fortsetter 

Resolusjon 

«Høyre om for et grønnere Norge» ble vedtatt med ti endringer. 

Stryke ”billigst” på linje 29. 

Strykning: Linje 32. 

Strykning: Linje 34. 

Strykning: Linje 56. 

Tillegg: Linje 61: At staten skal finansiere minst 50% av alle store kollektivubygginger i og 

rundt de store byene. 

Tillegg: Linje 65: Gi kommunene mulighet til å innføre køprising og ytterligere 

miljødifferensiering av satsene i bomringene. 

Tillegg: Linje 97: og at Norge skal skal jobbe for et internasjonalt forbud mot mikroplast. 

Strykning: Linje 99. 

Endring linje 102 – 103: Redusere billettprisene på kollektivtransport med inndekning fra 

høyere avgifter på forurensende bilkjøring. 

Tillegg: Linje 107: Krav om bruk av fremkomstmidler som er drevet på Biodrivstoff eller ren 

elektrisk energi til kollektive fremkomstmidler innen 2020. 

 

Julia Sandstø fra KrFU holdt hilsningstalen sin til Generalforsamlingen.  

 

Valg 

Ved overgang til behandling av saken «valg» ble protokollfører skiftet fordi protokollfører selv 

stilte til valg. Lars Treekrem fra Follo Unge Høyre skrev derfor siste del av protokollen. 

Amit Ighani, leder av valgkomiteen, innledet om Valgkomiteens innstilling. Komiteen innstilte 

på at arbeidsutvalget skulle bestå av fem medlemmer 

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at det skulle velges 5 AU-medlemmer. Valgkomiteens 

innstilling ble enstemmig. 
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Valgkomiteens innstilling var enstemmig på alle punkter 

Generalforsamlingens vedtak på sak «valg» Arbeidsutvalget 

Leder: Maria Barstad Sanner 

1. nestleder: Elizabeth Kathleen Dale 

2. nestleder: Elin K. Granlund 

 

Medlemmer: 

Mirnes Balagic 

Thorvald Dommerud 

Daniel Fladvad 

Maren Winnem 

Håkon Snortheim 

 

Distriktsstyret 

Gaute Kandal Hoel 

Nicolai Bryhn Dybvad 

 

 

Desisjonskomiteen: 

Leder: William Johnsen 

Medlemmer: 

Sebastian Næss Langaas  

Trine-Lise Østlund Blime  

Haakon Kvenna Veum 

Revisor: 

Martin Solheim 

Karl Andreas Kjelstrup 

 

Maria Barstad Sanner hevet generalforsamlingen klokken 17.27.
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Alexander Holst       Stian Skjelstad 

Protokollunderskriver       Protokollunderskriver 

 

 

 

 

Mirnes Balagic 

Lars Treekrem 

Referent 
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