
NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES 

LANDSFORBUND 

 

Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Arendal 2013 

 

Paragraf 1 Formål 

 

Fylkesorganisasjonens navn er.............................................Unge Høyre. 

Dens formål er å samle ungdom som vil verne friheten og arbeide for en konservativ politikk 

på det regionale, nasjonale og internasjonale plan. 

 

I overensstemmelse med Lov for Unge Høyres Landsforbund er fylkesorganisasjonenes 

oppgave å overvåke lokalforeningenes virksomhet og ta initiativ til dannelse av nye foreninger 

i fylket og fastsette virkeområder for disse. 

 

Fylkesorganisasjonen er tilknyttet Unge Høyres Landsforbund og består av Unge Høyre-

foreningene i fylket. 

 

Paragraf 2 ARBEIDSUTVALGET 

 

Fylkesorganisasjonen ledes daglig, politisk og administrativt, av et arbeidsutvalg på minst 5 

medlemmer; bestående av leder, 1 evt. 2 nestledere og minst 2 medlemmer. Arbeidsutvalget 

konstituerer seg selv. 

 

Medlemmer av arbeidsutvalget har møte- og talerett til møter avholdt av fylkesforeningens 

lokalforeninger. 

 

Arbeidsutvalget sammenkalles når leder eller minst halvparten av arbeidsutvalget finner det 

nødvendig. I tilfelle stemmelikhet utgjør lederens dobbeltstemme utslaget, dog ikke ved 

personvalg. 

 

Alle beslutninger protokolleres. Utskriften av protokollen skal forelegges fylkesstyret. 

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når halvparten av dets medlemmer er tilstede. 

 

Paragraf 3 FYLKESSTYRET 

 

Fylkesstyret består av Arbeidsutvalget, ledere i lokalforeningene, samt ledere i de 

utvalg/skole- eller kretsforeninger fylkesforeningen har. 

 

Distriktsstyret ledes av leder i fylkesforeningen. Fylkesstyret sammenkalles når leder, 

arbeidsutvalget eller minst halvparten av fylkesstyret finner det nødvendig. 

 

Paragraf 4 FYLKESSTYRETS OPPGAVER 

 

Det påhviler Fylkesstyret: 

 

a) ved kontinuerlig rapportering å holde Landsforbundet oppdatert om situasjonen i 

fylket; 



 

b) å sende Landsstyret oversikt over fylkesstyrets sammensetning, andre tillitsverv, 

ansettelser i foreningen og annen relevant informasjon av organisatorisk art; 

 

c) i samarbeid med sentralstyret å lede fylkets politiske og organisatoriske 

 fellesoppgaver;  

 

d) å påse at lover og forskrifter overholdes. 

 

Fylkesstyret kan pålegge sine lokalforeninger å avholde styremøte, medlemsmøte, ordinært og 

ekstraordinært årsmøte. Etterkommes ikke dette innen 3 uker, kan fylkesstyret selv innkalle til 

nevnte møter med 3 ukers varsel. 

 

Ved frafall fra arbeidsutvalget i perioden kan fylkesstyret foreta suppleringer til 

arbeidsutvalget. 

 

Fylkesstyrets medlemmer har adgang til alle lokalforeningers årsmøter. 

 

Fylkesstyret kan ekskludere, suspendere eller gi skriftlig advarsel til forening eller medlem 

som: 

1) bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn det som bygger på forbundets 

 politiske syn. 

2) ved sin handlemåte har skadet eller har forbrutt seg mot Landsforbundet eller dets 

organers lover. 

3) ikke retter seg etter skriftlig advarsel. 

4)  er medlem av annet politisk parti. 

 

beslutning om eksklusjon, suspensjon og skriftlig advarsel krever 2/3 flertall i fylkesstyret. 

Beslutningen kan ankes til Unge Høyres Landsstyre. 

 

Paragraf 5 ÅRSMØTET 

 

Ordinært årsmøte avholdes en gang pr år og innkalles skriftlig til lokalforeningene med minsr 

3 ukers varsel. 

 

På årsmøtet møter med stemmerett fylkesstyret, og foruten de selvskrevne, sender foreningene 

representanter etter følgende skala: 

Foreninger med fra ... til ... medlemmer 1 representant 

Foreninger med fra ... til ... medlemmer 2 representanter 

 

Som beregningsgrunnlag for medlemmer nyttes innkomne kontingenter i foreningene 1 måned 

før årsmøtet. 

 

Årsmøtet ledes av leder og behandler følgende saksliste: 

 

a) Åpning/konstituering 

b) Styrets beretning 

c)  Regnskap med revisjonsberetning 

d) Desisjonskomiteens beretning 



e) Eventuelt innkomne forslag 

f) Kontingent 

g) Lovendringsforslag 

h) Valg: 

 - leder 

 - 1 evt. 2 nestleder 

 - minst 2 arbeidsutvalgsmedlemmer 

 - 2 revisorer 

 - leder + 2 medlemmer av valgkomité 

 - president + 2 visepresidenter av desisjonskomité 

 

Forslag under punktene d, e og f må være arbeidsutvalget i hende senest 2 uke før årsmøtet. 

 

Valgene som gjelder inntil neste årsmøte, skal forberedes av den valgkomité som ble valg på 

forrige årsmøte. 

 

Personvalg mellom flere kandidater foregår alltid skriftlig. Alle voteringer eller valg skal 

såfremt ett av medlemmene forlanger det, skje skriftlig. 

 

For å være valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår 

kandidaten ikke minst halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 

kandidater som oppnådde flest stemmer i første valgomgang. Er det etter omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Desisjonskomiteen har ansvaret for at fylkesforeningens regnskap blir revidert på 

tilfredsstillende vis, og skal ellers se til at fylkesforeningen blir drevet i samsvar med 

gjeldende lover og vedtak fattet i foreningens besluttende organer. Desisjonskomiteen avgir 

hvert år rapport om sin virksomhet til årsmøtet. Desisjonskomiteen har observatørstatus i 

foreningens lovbestemte organer og adgang til alle møter i foreningens lovbestemte organer 

og adgang til alle møter i foreningen, bortsett fra valgkomiteen. 

 

Alternativt: Paragraf 5 GENERALFORSAMLINGEN 

 

Generalforsamling avholdes en gang pr år og innkalles skriftlig til alle betalende medlemmer 

med minst 3 ukers varsel. De som har stemmerett er de medlemmer som betaler sin 

kontingent innen 3 uker før generalforsamlingen  

 

På årsmøtet møter med stemmerett alle betalende medlemmer, som har vært medlem av 

foreningen i mer enn en måned før innkallingen til generalforsamlingen ble sendt fra 

foreningen. 

 

Sakspapirene ligger til gjennomsyn på i foreningens kontorlokaler senest 10 dager før 

generalforsamlingen. Betalende medlemmer kan få oversendt sakspapirene ved forespørsel.  

 

Generalforsamlingen ledes av leder og behandler følgende saksliste: 

 

a) Åpning/konstituering 

b) Styrets beretning 

c)  Regnskap med revisjonsberetning 



d) Desisjonskomiteens beretning 

e) Eventuelt innkomne forslag 

f) Kontingent 

g) Lovendringsforslag 

h) Valg: 

 - leder 

 - 1 evt. 2 nestleder 

 - minst 2 arbeidsutvalgsmedlemmer 

 - 2 revisorer 

 - leder + 2 medlemmer av valgkomité 

 - president + 2 visepresidenter av desisjonskomité 

 

Forslag under punktene d, e og f må være arbeidsutvalget i hende senest 2 uke før 

Generalforsamlingen. 

 

Valgene som gjelder inntil neste generalforsamling, skal forberedes av den valgkomité som 

ble valg på forrige generalforsamling. 

 

Personvalg mellom flere kandidater foregår alltid skriftlig. Alle voteringer eller valg skal 

såfremt ett av medlemmene forlanger det, skje skriftlig. 

 

For å være valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår 

kandidaten ikke minst halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 

kandidater som oppnådde flest stemmer i første valgomgang. Er det etter omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Desisjonskomiteen har ansvaret for at fylkesforeningens regnskap blir revidert på 

tilfredsstillende vis, og skal ellers se til at fylkesforeningen blir drevet i samsvar med 

gjeldende lover og vedtak fattet i foreningens besluttende organer. Desisjonskomiteen avgir 

hvert år rapport om sin virksomhet til generalforsamlingen. Desisjonskomiteen har 

observatørstatus i foreningens lovbestemte organer og adgang til alle møter i foreningens 

lovbestemte organer og adgang til alle møter i foreningen, bortsett fra valgkomiteen. 

 

 

 

Paragraf 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 3 ukers varsel hvis fylkesstyret eller over 

halvparten av lokalforeningenes styrer forlanger dette. Unge Høyres Landsforbund kan også 

innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det ikke foreligger noen aktiv fylkesforening. 

Innkallelse skjer som ved ordinært årsmøte jf. paragraf 5 ovenfor. 

 

Dagsorden fastsettes av det organ som krever ekstraordinært årsmøte. Dagsorden skal ikke 

omfatte mer enn årsaken til at ekstraordinær årsmøte er forlangt. 

 

 

Alternativ Paragraf 6: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 3 ukers varsel hvis fylkesstyret eller 

over halvparten av lokalforeningenes styrer forlanger dette. Unge Høyres Landsforbund kan 



også innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom det ikke foreligger noen aktiv 

fylkesforening. Innkallelse skjer som ved ordinær generalforsamling jf. paragraf 5 ovenfor. 

 

Dagsorden fastsettes av det organ som krever ekstraordinært generalforsamling. Dagsorden 

skal ikke omfatte mer enn årsaken til at ekstraordinær generalforsamling er forlangt. 

 

 

 

 

Paragraf 7 LOVENDRING 

 

Forslag til endringer i fylkesorganisasjonens lover fremsettes skriftlig og må være 

arbeidsutvalget i hende minst 2 uker før årsmøtet. Til lovendringer kreves 2/3 flertall. 

 

Loven og endringer i denne må godkjennes av Unge Høyres Landsforbund. 

 

Paragraf 8 OPPLØSNING 

 

Oppløsning av fylkesforeningen kan bare skje når to på hverandre følgende årsmøter, med 

minst 8 ukers mellomrom, har vedtatt dette med minst 2/3 flertall. 

 

Fylkesforeningens midler og arkiv overlates til Unge Høyres Landsforbund ved oppløsning. 

 

 

 


