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Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973, med endringer til og med 30. mars 2020
OSLO HØYRES VEDTEKTER
Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med 24. januar 2020.
§ 1. FORMÅL
Oslo Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret for å
fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt
samarbeid. Oslo Høyre er tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.
§ 2. MEDLEMSKAP
Alle innbyggere i Oslo som har fylt 15 år, som er enige i foreningens formål og som ikke er tilsluttet noe annet parti eller deltar i
grupperinger som offentlig arbeider for eller stiller konkurrerende valgliste, kan være medlemmer av foreningen. Medlemmer av
Oslo Senior-Høyre er ordinære medlemmer av Oslo Høyre. Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter med tillits- eller
folkevalgte verv i foreningen, må ha medlemskap i foreningen for å ha fulle rettigheter. Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett
til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosess, herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat
til valglister og kunne avgi stemme på partiets års-, program- og nominasjonsmøter. Medlemskapet bekreftes ved betalt
kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende organer og å være valgbar på alle nivå i Høyres organisasjon og
valglister. For å kunne delta ved prøvenominasjon til bystyret- og stortingsvalg, nominasjon av kandidater til bydelsutvalg og for å
være stemmeberettiget på Oslo Høyres nominasjonsmøte, må man ved valget det nomineres til være stemmeberettiget i
kommunen etter Valgloven. For å kunne oppnå denne rett kreves minst 4 ukers medlemskap og at kontingent er betalt før møtet
begynner. Nye medlemmer må ha betalt kontingenten senest 4 uker før møtet. Dette gjelder også medlemskap via godkjente
foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter eller Senior Høyre. Medlemmer av Unge Høyre og DKSF som gjennom sine
medlemskap har tilknytning til to forskjellige kommuneforeninger, har kun stemmerett i den foreningen hvor de er registrert
bosatt i folkeregisteret. Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv og som ikke ønsker å være tilknyttet foreningen, kan få sitt
medlemskap registrert direkte under Oslo Høyre. En slik tilknytning gjør at man mister sin rett til å delta i den formelle
demokratiske beslutningsprosessen i foreningen.
§ 3. ORGANER
Oslo Høyre har følgende organer: Representantskapet, Hovedstyret, arbeidsutvalget og bydelsforeninger.

§ 4. BYDELSFORENINGER - GRENSER
Oslo Høyre er oppdelt i bydelsforeninger. Bydelsforeningenes geografiske virkeområde skal sammenfalle med de kommunale
bydeler.

§ 5. BYDELSFORENINGENES ORGANER MV
Bydelsforeningens styre skal bestå av minimum 5 medlemmer hvorav BU-gruppens leder er selvskreven. Lederen, nestlederen og
det manglende antall velges for et tidsrom av 1 eller 2 år etter årsmøtets bestemmelse for hvert enkelt medlem på årsmøtet. Valg
for 2 år skjer fortrinnsvis på det første ordinære årsmøte etter ordinært stortings- eller kommunevalg.
Det mellomliggende årsmøte kan foreta suppleringsvalg for den gjenværende del av perioden for tillitsvalgte valgt for 2 år som
flytter fra byen, dør eller frasier seg sitt verv.
Et av styremedlemmene bør være medlem av Oslo Høyres bystyregruppe dersom bydelsforeningen har et medlem som er
medlem av bystyregruppen.
Oslo Høyre skal søke å opprette foreninger i alle bydeler i Oslo. Bydelsforeningens styre er ansvarlig overfor Arbeidsutvalget for
at valg- og organisasjonsarbeidet drives effektivt i henhold til vedtekter og instrukser, og sørger for oppbygging av et forgrenet
apparat av tillitsvalgte.

Bydelsforeningens styre trer sammen når lederen eller halvparten av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig
når halvparten av dets medlemmer, deriblant leder eller nestleder er til stede. Hovedstyret har adgang til å innkalle til
ekstraordinært årsmøte i bydelsforeningene. Bydelsforeningens regnskap revideres av Oslo Høyre. Det skal føres
beslutningsprotokoll fra alle møter og disse skal forelegges styret.
Bydelsforengens styre har ansvaret for:
•
arbeidet med kommunevalgprogrammet etter de retningslinjer som er vedtatt for dette arbeidet
•
opplæringsarbeidet i bydelsforeningen.
•
planlegging og gjennomføring av kampanjer.
•
arbeidet med rekruttering og andre organisasjonsoppgaver i foreningen.
•
å følge opp programmer og iverksette planer vedtatt av Oslo Høyre og Høyres Hovedorganisasjons organer.
•
at medlemsopplysninger behandles i henhold til Personvernloven og Høyres reglementer.
•
rammene for nominasjonsprosessen, herunder avgjøre bruken av kandidatavtaler.
•
å påse at nominasjonsprosessen følger «Reglement for nominasjonsprosesser».
•
å innstille på valgkomite til årsmøtet.
Styret oppnevner:
•
nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater til bydelsutvalget.
•
forhandlingsutvalg for kommunevalget bestående av representanter fra foreningen og den påtroppende
bydelsutvalgsgruppen og fastsetter utvalgets mandat.
•
komiteer og utvalg som anses nødvendige. Alle komiteer og utvalg bør være slik sammensatt at de også dekker
sideforeningenes interesser.
Nominasjon til bydelsutvalget skal skje i eget nominasjonsmøte. Nominasjonsmøtet nominerer Høyres faste medlemmer og
varamedlemmer til bydelsutvalg. Innkallingsfrist, adgangs- og stemmerett følger bestemmelsene for årsmøtet.

§ 6. BYDELSFORENINGENES ÅRSMØTE

Bydelsforeningenes årsmøte holdes i november måned. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel. Tid og sted for
årsmøtet sammen med saksliste skal som minimum bekjentgjøres via foreningens hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen
og sideforeninger og per brev til medlemmer uten registrert e-postadresse. Alle medlemmer av Høyre, Unge Høyre og Den
Konservative Studentforening som er bosatt i bydelen har adgang til årsmøtet. Stemmerett har bare medlemmer av Oslo Høyre,
Oslo Unge Høyre og Den konservative Studentforening som har vært medlemmer i minst 1 måned og hvor kontingenten er
betalt før møtet begynner. Nye medlemmer må ha betalt kontingenten senest 4 uker før møtet. Ved nominasjon gjelder at
vedkommende medlem i tillegg må ha stemmerett ved det valg det er nominasjon til. Nominasjon til bydelsutvalget skal skje i eget
nominasjonsmøte. Nominasjonsmøtet nominerer Høyres faste medlemmer og varamedlemmer til bydelsutvalg. Innkallingsfrist,
adgangs- og stemmerett følger bestemmelsene for årsmøtet. Årsmøtet bør holdes for åpne dører. Møtet avgjør selv dette
spørsmål. Forslag og saker som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 dager før møtet.

Årsmøtet behandler:
•
bydelsforeningens regnskap revidert av Oslo Høyre og årsmøtet godkjenner foreningens årsregnskap med
revisjonsberetning.
•
styrets beretning inklusiv rapport fra sideforeningene. Herunder også status for opplæringsarbeidet.
•
den politiske situasjon i bydelen.
•
rapport fra bydelsutvalgsgruppen.
•
saker som hovedstyret eller sentralstyret forelegger.
•
arbeidsmål for den neste perioden.
•
valgkomiteens innstilling på valg av:
•
leder,
•
nestleder,
•
styremedlemmer,
•
representanter og vararepresentanter til Oslo Høyres representantskap
•
styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte, for to år av gangen.
Styret fremlegger for årsmøtet regnskapsrapport for perioden fra 1. januar til siste månedsslutt før årsmøtet og budsjett for det
kommende år. Leder, nestleder, styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år i valgåret, eller leder, nestleder og
styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år, første gang ved for eksempel
loddtrekning. Hvis et årsmøtevalgt medlem i styret fratrer i løpet av det første året, gjennomføres det suppleringsvalg for ett år på

det første ordinære årsmøtet. Dersom et årsmøtevalgt medlem flytter til en annen bydel i Oslo i løpet av valgperioden, kan styret
vedta at medlemmet kan beholde sitt verv til valgperioden er over.
Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det skal velges, eller hvis minst ett tilstedeværende medlem
forlanger det. Ved valg på en enkelt tillitsvalgt kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen har oppnådd dette flertall
ved første avstemning, holdes bundet omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer. Når det er valg på flere
tillitsvalgte under ett, og det er nødvendig med skriftlig avstemning, må det på hver stemmeseddel stemmes på det antall
kandidater som skal velges. I tilfelle stemmelikhet foretas bundet omvalg. Dersom det etter omvalget er stemmelikhet, avgjøres
utfallet ved loddtrekning.
§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøtet kan innkalles med minst 8 dagers varsel hvis styret finner det nødvendig, hvis 1/4 av foreningens
bekreftede medlemmer forlanger det, eller hvis Hovedstyret eller Høyres sentralstyre beslutter det. Alle medlemmer av foreningen
og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter etter §2.
Tid og sted for ekstraordinært årsmøte sammen med sakliste og vedtekter skal som minimum bekjentgjøres via foreningens
hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger og per brev til medlemmer uten registrert e-postadresse.
Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle sakene som er varslet i innkallingen.
§ 8. REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet har følgende sammensetning: Hovedstyret, bydelsforeningenes nestledere, Oslo Høyres bystyrerepresentanter,
regjeringsmedlemmer som er medlemmer av Oslo Høyre, Oslo Høyres stortingsrepresentanter og medlemmer av Oslo Byråd som
er medlemmer av Oslo Høyre, bydelsutvalgenes gruppeledere, tidligere ledere i Oslo Høyre, ordførere i Oslo og tidligere
byrådsledere i Oslo for Oslo Høyre, æresmedlemmer av Oslo Høyre, leder i internkontrollutvalget, representanter valgt av
bydelsforeningenes årsmøte, etter forholdet 1 representant for hvert påbegynt 40 av bydelsforeningens betalende medlemstall, jfr.
§ 6,2 avsnitt, dog således at hver bydelsforening får minimum 5 representanter. Tallgrunnlaget beregnes 1.november i valgår, 10
representanter valgt av Oslo Unge Høyre, 5 representanter valgt av Den Konservative Studentforening og 5 representanter valgt
av Oslo Senior-Høyre. Representanter for sideorganisasjonene velges for sideorganisasjonenes valgperioder. I tillegg velger
Representantskapet inntil 25 medlemmer. Bydelsforeningene og sideorganisasjonene velger varamedlemmer til
Representantskapet i rekkefølge for hvert medlem foreningene/organisasjonene oppnår i henhold til dette avsnittet. På
representantskapsmøtene har medlemmer som registrerer seg ved møtets begynnelse tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
På årsmøtene, programbehandlings- og nominasjonsmøtene har medlemmer adgang, men ikke tale- og forslagsrett. Medlemmer
av de utvalg og komiteer hvis innstilling behandles har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Det mellomliggende årsmøtet kan foreta suppleringsvalg for den gjenværende del av perioden for tillitsvalgte valgt for 2 år som
flytter fra byen, dør eller frasier seg sitt verv.
Representantskapet innkalles i alminnelighet med 14 dagers skriftlig varsel.
50 representantskapsmedlemmer eller 3 av bydelsforeningenes styrer kan forlange Representantskapet innkalt til behandling av en
bestemt sak.
Representantskapets årsmøte holdes etter bydelsforeningenes årsmøter og innen utgangen av januar måned. Representantskapet
er Oslo Høyres øverste politiske og organisasjonsmessige organ. Det kan fatte beslutninger i prinsipielle spørsmål og behandler
andre organers gjennomføring av vedtatte programmer og retningslinjer.
Følgende saker skal behandles av Representantskapets årsmøte:
1. Valg av dirigent.
2. Hovedstyrets beretning.
3. Valg for et tidsrom av to år:
a) Foreningens leder ved skriftlig votering.
b) Foreningens nestleder ved skriftlig votering.
c) Leder av Oslo Høyres Kvinneforum
d) 6 medlemmer av Hovedstyret, slik at det velges 3 hvert år med en funksjonstid på 2 år.
e) Medlemmer av Arbeidsutvalget, jfr. § 12, 1. avsnitt, 3. setning
4. Valg - for et tidsrom av 2 år - av 25 medlemmer til Representantskapet.
5. Valg - for et tidsrom av 2 år - av Internkontrollutvalget.
6. Valg - for et tidsrom av 2 år - av revisor.
7. Utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra Arbeidsutvalget.

Representantskapet kan bestemme at det før årsmøtets valg av leder skal avholdes rådgivende uravstemning for alle medlemmer.
Representantskapet fastsetter i så tilfelle retningslinjer for uravstemningen. Eventuell beslutning om slik uravstemning og
retningslinjene for den må fastsettes av Representantskapet senest 2 måneder før årsmøtet.
Representantskapet har for øvrig til oppgave:
a) å behandle revisors uttalelse om regnskapet og internkontrollutvalgets bemerkninger
b) å velge Nominasjonskomité
c) å velge Valgkomité
d) å velge representanter med vararepresentanter til Høyres Landsmøte
e) å nominere til stortings- og kommunevalg, herunder ta stilling til avtaler om valgsamarbeid med andre partier. Slike avtaler
må for å binde Oslo Høyre imidlertid godkjennes av Høyres Hovedorganisasjon, som også kan pålegge Oslo Høyre slike
samarbeidsavtaler. Nominasjonsmøtet vedtar selv voteringsregler ved nominasjon til Storting og Bystyre
f) å vedta kommunevalgprogram og behandle utkast til Stortingsvalgprogram
g) å behandle saker som Hovedstyret forelegger, og saker som fremmes etter § 8, 4. avsnitt
h) å behandle og ta initiativ i sentrale politiske og organisasjonsmessige spørsmål
i) å behandle resolusjoner, spørsmål og forslag til uttalelser
j) å behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer
Representantskapet fastsetter regler for behandling av uttalelser, spørsmål og resolusjoner. Dog skal:
- Forslag til resolusjoner i saker som er ført opp i møteinnkallelsen fremmes skriftlig for Arbeidsutvalget senest 3 dager før møtets
avholdelse.
- Forslag til uttalelser i saker som står i møteinnkallelsen, men som ikke er fremsatt innen 3 dager, og forslag til uttalelser i saker
som ikke er ført opp i møteinnkallelsen, men blir besluttet først på dagsorden, må vedtas med minst 3/4 flertall.
Beslutninger i Representantskapet fattes med simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Personvalg skjer
skriftlig hvis en representant krever det. Ved valg på en person, kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Blanke og
forkastede stemmer teller med blant de avgitte stemmer. Ved valg av 2 eller flere, benyttes stemmeseddel som inneholder det
antall navn som det skal velges personer. Ved valg mellom en eller flere kandidater til ett verv kan benyttes elektronisk
stemmegivning. Kandidatene er valgt i den rekkefølge de oppnår stemmetall. Ved stemmelikhet foretas bundet omvalg. Faste
representanter og vararepresentanter velges hver for seg.
Dersom det avdekkes alvorlige brudd på Høyres reglement for nominasjonsprosesser, og disse brudd blir bekreftet av Høyres
Hovedorganisasjon, kan det innkalles til ekstraordinært nominasjonsmøte etter de samme kriterier som for ekstraordinært årsmøte
i Oslo Høyre.
§ 9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøtet i representantskapet kan innkalles med minst 2 ukers varsel hvis Arbeidsutvalget finner det nødvendig,
Hovedstyret beslutter det eller der 50 representantskapsmedlemmer eller 3 av bydelsforeningenes styrer krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle sakene som er varslet i innkallingen.
§ 10. VALG
De valg som er nevnt i § 5, 6, 7 og 8.6 og 9 foretas på første årsmøte etter Stortings- eller kommunevalg eller velges av årsmøtet
for 2 år slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år, første gang ved for eksempel loddtrekning. De valg som er nevnt under § 8, 7.
avsnitt, punkt b, c og d foretas på ordinære møter i Representantskapet i så god tid at organene får anledning til å utføre sine verv
på en tilfredsstillende måte. Suppleringsvalg til de i § 5, 6, 7 og 8, 6. avsnitt, punkt 3 d, nevnte tillitsverv, kan foretas på de
ordinære årsmøter.
Valgte til alle tillitsverv trer i funksjon straks.
§ 11. HOVEDSTYRET
Hovedstyret har følgende sammensetning: Arbeidsutvalget, bydelsforeningenes ledere, 4 medlemmer valgt av og blant BU-forums
medlemmer, hvorav BU-forums leder er selvskreven, 2 bystyrerepresentanter valgt av bystyregruppen, 6 medlemmer valgt av
Representantskapet, 1 representant valgt av og blant Oslo Høyres faste ansatte, leder i Den Konservative Studentforening,
regjeringsmedlemmer som er medlemmer av Oslo Høyre, Oslo Høyres stortingsrepresentanter og medlemmer av Oslo Byråd som
er medlemmer av Oslo Høyre. Ledere i de komitéer som Hovedstyret gir denne status har møte- og talerett i Hovedstyret, men
ikke stemmerett.
Bydelsforeningenes, komitéenes og sideorganisasjonenes nestledere møter med stemmerett når den faste representanten har
forfall. Dersom også nestleder har forfall, kan organet oppnevne en annen som møter med stemmerett.
Hovedstyrets oppgave er:

1.

a) Behandle retningslinjer for Oslo Høyres virksomhet.
b) Behandle og ta initiativ i sentrale politiske spørsmål.
c) Vedta foreningens arbeidsplaner, budsjett og årsregnskap.
d) Innstille overfor Representantskapet til kommunevalgprogram og forslag til
stortingsvalgprogram.
e) Hovedstyret avgir årsberetning til Representantskapet.
2. Innstille overfor Representantskapet ved valg av representanter med vararepresentanter til Høyres
landsmøte.
3. Innstille overfor Representantskapet ved valg av Valgkomité.
4. Gjennomgå Arbeidsutvalgets alminnelige beslutningsprotokoll, protokoll fra Representantskapets møter og
internkontrollutvalgets eventuelle bemerkninger til den spesielle beslutningsprotokoll, jfr. § 15d.
a) Oppnevne og vedta mandat og funksjonstid for Programkomitéen og velge dennes leder og nestleder.
b) Eventuelt oppnevne og vedta mandat og funksjonstid for Oslo Høyres Kvinneforum.
c) Vedta mandat for BU-forum.
5. Godkjenne foreninger som søker tilknytning til organisasjonen.
Hovedstyret innkalles skriftlig og i alminnelighet med 7 dagers varsel når lederen eller 7 medlemmer forlanger det. Når
Hovedstyret innkalles etter krav fra minst 7 medlemmer, skal møtet avholdes innen 8 virkedager etter at krav er fremsatt. I slike
tilfeller treffes vedtak med simpelt flertall. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter. I tilfelle
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Forslag til uttalelser i saker som står i møteinnkallelsen, men som ikke er fremsatt og utsendt til medlemmene innen 3 dager etter
at opprinnelig møteinnkallelse er sendt, og forslag til uttalelser i saker som ikke er ført opp i møteinnkallelsen, men blir besluttet
behandlet først på dagsorden, må få minst 3/4 flertall om forslaget skal anses vedtatt.
§ 12. ARBEIDSUTVALGET
Arbeidsutvalget består av 9 medlemmer, hvorav følgende er selvskrevne: Foreningens leder og nestleder, leder av Oslo Høyres
Kvinneforum, lederen og nestlederen i Oslo Høyres bystyregruppe, et medlem valgt av og blant Høyres stortingsrepresentanter
fra Oslo, lederen i Oslo Senior-Høyre, lederen i Oslo Unge Høyre. Når Høyre har ordfører - eventuelt varaordfører - i Oslo,
remplasserer denne en av de ovenfor nevnte representanter fra bystyregruppen i Arbeidsutvalget. Det manglende antall velges av
Representantskapets medlemmer. Når Høyre er representert i Oslos Byråd møter lederen for Høyres byråder i Arbeidsutvalget i
tillegg til de ovennevnte dersom denne ikke er representert på annen måte.
Arbeidsutvalgets alminnelige beslutningsprotokoll forelegges Hovedstyret. I personalpolitiske spørsmål og spørsmål som angår
enkeltpersoner kan det føre spesiell protokoll som forelegges internkontrollutvalget.
Arbeidsutvalget har den daglige ledelse av foreningens politiske og organisasjonsmessige arbeid og avgjør alle saker som ikke er
tillagt Hovedstyret eller Representantskapet.
Arbeidsutvalget er saksforberedende organ for Hovedstyret i de saker som skal behandles der. Arbeidsutvalget innstiller overfor
Hovedstyret til valg av representanter og vararepresentanter til Høyres landsmøte, Programkomité og Internkontrollutvalg.
For hvert arbeidsår fremlegges årsplan med budsjettforslag for Oslo Høyres virksomhet for Hovedstyret.
Arbeidsutvalget fremlegger for Representantskapet forslag til saksliste og sørger for tilretteleggelse av de saker som skal behandles
der. Dog fremmes innstillinger fra Valgkomitéen, Nominasjonskomitéen og Internkontrollutvalget direkte for
Representantskapet.
Arbeidsutvalget kan under utøvelse av sin funksjon nedsette komitéer og utvalg, samt bestemme deres mandat og sammensetning.
Arbeidsutvalget ansetter sjefsekretær.
Arbeidsutvalget disponerer organisasjonens midler innenfor det vedtatte budsjett og vedtar regler om signatur og prokura.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede. I tilfelle stemmelikhet
gjør lederens/nestlederens stemme utslaget.
§ 13 SUSPENSJON
Arbeidsutvalget i Oslo Høyre kan med 2/3 flertall fatte vedtak om suspensjon fra alle verv i Høyre som følge av å være folkevalgt
eller tillitsvalgt for 3, 6 eller 12 måneder, og etter at vedkommende har fått anledning til å uttale seg når;
1. Folkevalgt medlem av gruppen har brutt med gruppens reglement

2. Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad.
3. Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre.
4. Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.
Bydelsforeningens styre kan ta initiativ overfor arbeidsutvalget for å få ett av sine medlemmer suspendert.
Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til Oslo Høyres Hovedstyret og senere for Høyres sentralstyre for endelig
vedtak. Suspensjonsvedtaket gjelder alle verv i foreningen.
§ 14 EKSKLUSJON
Arbeidsutvalget i Oslo Høyre kan med 2/3 flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer, og etter at vedkommende har fått
anledning til å uttale seg, når medlemmet;
1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres formålsparagraf.
2. Ved sin handlemåte har påført Høyre vesentlig skade utad eller innad, eller forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller
Etiske retningslinjer i Høyre.
3. Er medlem av annet politisk parti.
4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.
Bydelsforeningens styre kan ta initiativ overfor arbeidsutvalget for å få ett av sine medlemmer ekskludert.
Medlemmer som stiller seg til disposisjon eller er nominert på en konkurrerende valgliste vil automatisk miste sitt medlemskap i
foreningen.
Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til Hovedstyret og videre til Høyres sentralstyre.
Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideforeninger. Vedtaket kan ikke omgjøres før minst tre år har
gått. Den ekskluderte må i slike tilfeller søke sin forening om å bli tatt opp som medlem.
§ 15 VEDTEKTSFESTEDE KOMITÉER
a) Programkomitéen består av inntil 15 medlemmer valgt av Hovedstyret, jfr. § 11, 3. avsnitt, punkt. 5 a. Komitéen
fremmer forslag til retningslinjer for programbehandlingen overfor hovedstyret. Dens oppgave er å fremme
forslag til Kommunevalgprogram for Oslo Høyre, og fremme forslag til kommentarer fra Oslo Høyre til det
endelige forslag til Stortingsvalgprogram for Høyre.
b) Nominasjonskomitéen består av 19 medlemmer valgt av Representantskapet, jfr. § 8, 7. avsnitt, punkt b.
Komitéen konstituerer seg selv. Nominasjonskomitéens oppgave er å avgi innstilling til Representantskapet på
kandidater ved nominasjon til stortings- og kommunevalg. Innstillingen bør i alminnelighet foreligge skriftlig 14
dager før nominasjonsmøtet i Representantskapet. Som et ledd i nominasjonsprosessen skal bydelsforeningene
på forhånd holde medlemsmøte og fremme forslag til kandidater. Hoved-styret kan fastsette retningslinjer for
fremgangsmåten. Medlemmer av Nominasjonskomitéen trer ut av komitéen dersom de foreslås som kandidater
ved nominasjon og aksepterer kandidatur.
c) Valgkomitéen består av 9 medlemmer. Representantskapet velger 8 medlemmer for 2 år av gangen. I tillegg
består komitéen av 1 representant oppnevnt av Oslo Unge Høyre. Minst ett medlem bør samtidig tilhøre Oslo
Senior-Høyre. Valgkomitéen velges av det nye Representantskapet etter Representantskapets årsmøte, men
innen 1. juni. Valget foretas etter innstilling fra Hovedstyret. Valgkomitéens oppgave er å fremme innstilling
overfor Representantskapet ved valg av partiets leder, nestleder, leder av Oslo Høyres Kvinneforum, medlem av
Arbeidsutvalget, 6 medlemmer av Hovedstyret, 25 medlemmer av Representantskapet, Nominasjonskomité,
internkontrollutvalg og revisor. Medlemmer av Valgkomitéen trer ut av komitéen ved behandling av verv de selv
er kandidat til.
d) «Internkontrollutvalget» består av 5 medlemmer valgt av Representantskapet, jfr. § 8, 6.avsnitt, punkt 5.
Utvalgets oppgaver er å føre tilsyn med Oslo Høyres økonomiske drift ved å påse at økonomiske disposisjoner
skjer i samsvar med vedtekter, budsjetter og planer. Utvalget kan be om innsyn i protokoller, og avgi uttalelse om
tolkning av vedtektene overfor arbeidsutvalget, hovedstyret og representantskapet. Utvalget forbereder og påser
samsvar i vedtektene når vedtektsendringer gjennomføres av Representantskapet. Internkontrollutvalget avgir
årlig melding til Representantskapet. Medlemmene av internkontrollutvalget velges av årsmøtet for to år av
gangen, men kan ikke gjenvelges mer enn tre ganger. Medlemmene av internkontrollutvalget kan ikke være
medlemmer av hovedstyret eller være ansatt i Høyres organer. Nærmere mandat for internkontrollutvalget
vedtas av Representantskapet.
e) BU-forum består av leder og nestleder i Høyres bydelsutvalgsgrupper. Når Høyre har leder, eventuelt nestleder i
bydelsutvalget erstatter denne bydelsutvalgsgruppens nestleder. Mandat fastsettes av Hovedstyret, jfr. § 11, 2.
avsnitt, punkt. 4c.

§ 16. SEKRETARIATET
Sekretariatet ivaretar de oppgaver og utfører det arbeid Arbeidsutvalget pålegger det.
Sjefsekretær leder sekretariatet og er overordnet alle funksjonærer i Oslo Høyre. Sjefsekretær har overfor Arbeidsutvalg og
Hovedstyre innstillingsrett og -plikt i alle saker unntatt saker som gjelder nominasjon og personvalg, eller hvor innstillingsretten er
tillagt andre organer. Sjefsekretær har adgang til, med tale- og forslagsrett, i alle organisasjonsmessige og folkevalgte fora innen
Oslo Høyre.

§ 17. VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer i disse vedtekter må innsendes innen 31. desember og behandles i Representantskapet innen 1. juni
påfølgende år. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall i Representantskapet. Møter mindre enn halvparten av medlemmene, må
saken forelegges neste representantskapsmøte, hvor forslaget ansees vedtatt med 2/3 flertall av de møtende.
Vedtektsendringer må godkjennes av Hovedorganisasjonen. Vedtak om foreningens oppløsning krever 2/3 flertall i møte hvor
minst 2/3 av Representantskapets medlemmer er til stede.
§ 18. IKRAFTTREDELSE
Disse Vedtekter, vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973, trer i kraft ved valgene i bydelsforeninger og ved
årsmøtene i 1973 og for øvrig fra og med årsmøtet i Representantskapet januar 1974.

