NORMALLOV FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES
LANDSFORBUND
Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Oslo 2006
Paragraf 1 FORMÅL
Foreningens navn er ..................................... Unge Høyre. Dens formål er å samle ungdom
som vil verne om friheten og arbeide for en konservativ politikk på det lokale, nasjonale og
internasjonale plan.
Foreningen er tilsluttet den stedlige fylkesorganisasjon og Unge Høyres Landsforbund.
Paragraf 2 MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas all ungdom som er enig i foreningens formål. Medlemmene bør
ha fylt 15 år.
Den som bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på foreningens
formål, eller den som er medlem av et annet politisk parti enn Høyre, kan ikke være medlem.
Beslutning om utelukkelse av medlemmer fattes av distriktsstyret. Avgjørelse herom kan
ankes til Unge Høyres Landsstyre.
Paragraf 3 STYRE
Foreningen ledes daglig, politisk og administrativt, av et styre på minst 3 medlemmer. Styret
velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv, og nedsetter de utvalg, skole- og
kretsforeninger det selv finner nødvendig.
Styret sammenkalles når leder eller minst halvparten av styrets medlemmer finner det
nødvendig. Ved avstemning hvor stemmelikhet oppstår, har lederen dobbeltstemme, unntatt
ved personvalg.
Alle beslutninger protokolleres. Utskrift av protokollen forelegges årsmøtet.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Paragraf 4 ÅRSMØTET
Ordinært årsmøte avholdes en gang pr år og innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel.
Stemmeberettigede er alle medlemmer i lokalforeningen som har betalt kontingent senest 1
måned før årsmøtet avholdes.
Årsmøtet behandler følgende saksliste:
a)

Åpning

b)
c)
d)
e)
f)
g)

-godkjenning av innkalling og saksliste
-valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere
Styrets beretning
Regnskap med revisjonsberetning
Eventuelt innkomne forslag
Kontingent
Lovendringsforslag
Valg
- leder
- minst 2 styremedlemmer
- 2 revisorer
- leder + 2 medlemmer av valgkomite

Lovendringsforslag må være Styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Valgene, som gjelder
inntil neste årsmøte, skal forberedes av den valgkomiteen som ble valgt på forrige årsmøte.
Personvalg mellom flere kandidater foregår alltid skriftlig. Alle voteringer eller valg skal så
fremt 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 stemmene foretas omvalg mellom de to kandidater som
har flest stemmer i første valgomgang. Er det etter omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
Årsmøtets beslutninger protokolleres og godkjennes ved at 2 av de tilstedeværende
underskriver protokollen.
Paragraf 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftlig med 14 dagers varsel, hvis leder, minst
halvparten i styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Fylkesstyret og Unge Høyres
Landsforbund kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte, dersom det ikke foreligger noen
aktiv lokalforening.
Dagsorden fastsettes endelig av styret i samsvar med årsaken til at innkalling er forlangt.
Forretningsorden for ekstraordinært årsmøte gjelder tilsvarende ordinært årsmøte for de
punkter den får anvendelse.
Paragraf 6 LOVENDRINGER
Lovendringer kan bare behandles på ordinære eller ekstraordinære årsmøter. Forslag til
endringer må være arbeidsutvalget i hende minst 1 uke før årsmøte. Vedtak om endring krever
2/3 flertall.
Loven og endringer i denne må godkjennes av Unge Høyres Landsforbund.
Paragraf 7 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare skje når to på hverandre følgende årsmøter, med minst 1
måneds mellomrom, har vedtatt dette med minst 2/3 flertall.
Foreningens midler og arkiv overlates til fylkesorganisasjonen ved oppløsning.

