Til:
Kopi:

Representantskapets medlemmer
Vararepresentanter og sekretariatet (til orientering)

Oslo, 11. januar 2022

Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2022
FREDAG 21. JANUAR KL. 17.00 – 21.00
LØRDAG 22. JANUAR KL. 09.00 – 15.30
STED: DIGITALT MØTE
Registreringslenke for å delta på årsmøtet: https://oslohoyre-no.zoom.us/meeting/register/tZctd6gpzksHN0fCe2X5n41HyBCwb88ibAu Se informasjon bakerst i sakspapirene.

Forslag til dagsorden:
SAK 01/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK 02/2022 Valg av dirigenter og 2 representanter til å kontrollere voteringene
SAK 03/2022 Godkjenning av forretningsorden
SAK 04/2022 Valg av resolusjonskomité
SAK 05/2022 Hovedstyrets årsberetning 2021 med innledning ved Oslo Høyres leder,
Heidi Nordby Lunde.
SAK 06/2022 Resolusjonsbehandling
SAK 07/2022 Valg etter innstilling fra valgkomiteen
Innledning ved valgkomiteens leder, Jens Jørgen Lie
• Leder i Oslo Høyre for 2 år
• Nestleder i Oslo Høyre for 2 år
• Kvinnepolitisk leder i Oslo Høyre for 2 år
• Medlemmer av Arbeidsutvalget, jfr. § 10, 1. avsnitt
• 3 medlemmer til Oslo Høyres hovedstyre for 2 år
• 2 medlem av Oslo Høyres hovedstyre for 1 år (suppleringsvalg)
• 25 valgte til representantskapet
• Internkontrollutvalg for 2 år
• Revisor for 2 år
• Valg av nominasjonskomite til bystyrelisten 2023-2027
Valg etter innstilling fra Hovedstyret
• Valg av Oslo Høyres landsmøtedelegasjon 2022
(alle innstillinger ligger som vedlegg til denne innkallingen)
Frist for innsendte resolusjoner til årsmøtet gikk ut mandag 10. januar kl. 12.00.
Endringsforslag til resolusjonene må fremmes skriftlig til Marianne Grimstad Hansen på epost:
marianne.hansen@oslobystyre.no. Frist for endringsforslag til resolusjonsbehandlingen er satt til 19.
januar kl. 12.00. Resolusjonskomiteens innstilling blir ettersendt.

Eventuelle forfall meldes til Benjamin Bornø på e-post: benjamin@hoyre.no

Med vennlig hilsen
Oslo Høyre
Anne Kristin Vie
sjefsekretær
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Tentativ tidsplan for Oslo Høyres årsmøte 2022
Kan bli justert med tidligere avslutning fredag og lørdag - avhengig av antall påmeldte til debattene
og antall resolusjoner som skal behandles.
Fredag 21. januar 2022
16.00 Innsjekking
17.00 Åpning og konstituering
- minneord
17.20 Lederens politiske innledning
Heidi Nordby Lunde innleder til debatt om Hovedstyrets årsberetning 2021
Generell debatt knyttet til årsberetningen
18.20 Resolusjonsbehandling
Innledning ved leder av Oslo Høyres resolusjonskomité, Therese Eia Lerøen
Debatt
«Moderne og helhetlig byutvikling mot 2030» innledning ved leder av Oslo Høyres bolig- og
byutviklingsutvalg, Merete Agerbak-Jensen
Debatt
21.00 Årsmøtets forhandlinger avbrytes
Lørdag 22. januar 2022
08.00 Registrering/innsjekking
09.00 Møtestart med resolusjonsdebatt og votering
11.30 Innledning ved Høyres leder, Erna Solberg
12.15 Lunsjpause
13.15 Videre resolusjonsdebatt og voteringer
15.00 Valg: Innledning ved leder av valgkomiteen, Jens Jørgen Lie
• Leder i Oslo Høyre for 2 år
• Nestleder i Oslo Høyre for 2 år
• Kvinnepolitisk leder i Oslo Høyre for 2 år
• Medlemmer av Arbeidsutvalget, jfr. § 10, 1. avsnitt
• 3 medlemmer til Oslo Høyres hovedstyre for 2 år
• 2 medlem av Oslo Høyres hovedstyre for 1 år (suppleringsvalg)
• 25 valgte til representantskapet
• Internkontrollutvalg for 2 år
• Revisor for 2 år
• Valg av nominasjonskomite til bystyrelisten 2023-2027
Valg etter innstilling fra Hovedstyret
• Valg av Oslo Høyres landsmøtedelegasjon 2022
(alle innstillinger ligger som vedlegg til denne innkallingen)
15.30 Avslutning

Vedlegg til innkallingen:
Sak 2. Valg av dirigenter 2 representanter til å kontrollere voteringene
Arbeidsutvalgets innstilling på dirigenter på årsmøtet:
Hilde Barstad og Eirik Moen
Valg av to representanter fra internkontrollutvalget til å kontrollere voteringene.
Sak 3. Godkjenning av forretningsorden
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR OSLO HØYRES ÅRSMØTE 21. og 22. januar 2022
1. TALETID
Taletiden under årsmøtet foreslås satt til to minutter. Det åpnes for inntil to replikker, med
anledning til svarreplikk for hver replikk, til hvert innlegg. Taletiden for replikker er ett minutt.
Dirigenten kan foreslå å redusere taletiden dersom det av hensyn til årsmøtets fremdrift anses
nødvendig, og gis videre fullmakt til å avvike fra vedtatt taletid i spesielle tilfeller.
2. RESOLUSJONSBEHANDLING
Frist for innsendte resolusjoner til behandling på årsmøtet ble satt til mandag 10. januar kl.
12.00. Innsendte resolusjoner ble sendt representantskapets medlemmer med innkallingen
tirsdag 11. januar. Endringsforslag må fremmes skriftlig til Marianne Grimstad Hansen på epost:
marianne.hansen@oslobystyre.no. Frist for endringsforslag er satt til onsdag 19. januar kl. 12.00.
Resolusjonskomiteens innstilling blir ettersendt.
3. VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG
Jf. § 17 i Oslo Høyres vedtekter må forslag til endringer i vedtektene være innsendt innen 31.
desember og behandles i Representantskapet innen 1. juni påfølgende år.
Det har ikke innkommet forslag til vedtektsendringer innen fristen.
4. VALG
Ved valg foreslås følgende opplegg:
a. Valgkomiteens leder får ordet til en generell innledning om komiteens arbeid og innstilling.
Deretter åpnes for generell debatt.
b. Valgkomiteens leder presenterer komiteens innstilling på de enkelte valgene. Der det
foreligger mer enn en kandidat til de plasser det skal velges til, åpnes det for inntil to valgtaler for
hver kandidat.
5. VOTERINGER
1. Voteringene skjer i henhold til Oslo Høyres vedtekter.
2. Voteringer i saker (ikke personvalg) som er ført på dagsorden eller vedtas ført på dagsorden
avgjøres ved digital votering.
3. Foreningens leder og nestleder velges digitalt. Øvrige personvalg skjer digitalt hvis en
representant krever det. For øvrig skal det benyttes digital votering hvis det er flere enn en
kandidat til samme plass.
4. Ved block-votering benyttes spørreundersøkelsesverktøy som for eksempel questback.
5. Ved valg på en person kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Med absolutt flertall
menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitt
stemme.
6. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man for hver ny
valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering.
Dersom det skal foretas valg mellom 4 eller flere kandidater til ett verv, kan det allikevel
bestemmes at det skal kunne utelukkes mer enn én kandidat av gangen. I dette tilfelle

utelukker man så mange kandidater at summen av stemmetallene for de utelukkede blir
mindre enn stemmetallet for den som kom som nr. 2 ved avstemningen.
7. FORSLAG/ENDRINGSFORSLAG
Forslag/endringsforslag i saker som står på dagsorden eller besluttes først på dagsorden skal
fremmes i chatten.
Sak 4. Valg av resolusjonskomité – forslag til sammensetning
Therese Eia Lerøen, Vestre Aker (leder)
Krister Braute, Frogner
Andine Knudson, Stovner
Hassan Nawaz, Vestre Aker
Aga Sadlowska, Gamle Oslo
Birgit Osnes, Ullern
Stine Bentzen, Oslo Unge Høyre
Jan Johansen, Oslo Senior Høyre
Marianne Grimstad Hansen, sekretær
Sak 5. Hovedstyrets årsberetning Eget vedlegg
Sak 7. Valg
Valgkomiteens innstilling
Arbeidsutvalget
Morten Steenstrup – leder for 2 år
Merete Agerbak-Jensen – nestleder for 2 år
Ingeborg Tennes – medlem for 2 år
Anita Leirvik North – kvinnepolitisk leder for 2 år
Hovedstyret:
Alice Aarebrodt
Ingvild Næss Stub
Saida Begum
Hilde Helland

- velges for 2 år
- velges for 2 år
- velges for 2 år
- velges for 1 år (suppleringsvalg for Mats Kirkebirkeland)

Gitt at Morten Steenstrup velges som leder av Oslo Høyre, innstiller valgkomiteen på
Mehmet Kahn Inan
- velges for 1 år (suppleringsvalg for Morten Steenstrup)
Nominasjonskomiteen:
Kristin Clemet, leder
André Støylen, nestleder
Pia Farstad von Hall, Nordstrand
Stian Strømøy Holm, Grorud
Christian Pollock Fjellstad, St. Hanshaugen
Mette Burkeland, Frogner
Lars Foyn, Østensjø
Sissel Salte, Nordre Aker
Knut Tveten, Grunerløkka

Ingelin Nord, Stovner
Kaare Seeberg Sidselsrud, Søndre Nordstrand
Birgit Osnes, Ullern
Gunnar Kviebakk, Alna
Jon Bjørklund Whist, Bjerke
Ole Petter Krohn Gjessing, Vestre Aker
Aga Sadlowska, Gamle Oslo
Siri Helene Hage, Sagene
Per Henry Christiansen, Senior Høyre
Emma Ingeborg Tveit Erlandsen, Oslo Unge Høyre
25 til representantskapet
Frode Helgerud
Kristin Clemet
Eirik Moen
Gunnar Falck-Ytter
Irma Iversen
Elisabeth Rye-Florentz
Kristin Vinje
Ståle Hagen
Øystein Eriksen Søreide
Hilde Barstad
Bård Standal
André Støylen
Aleksandra Haugstad
Geir Staib
Stefan Heggelund
Asta Ellingsen Stenhagen
Helge Selstø
Ove Rogne
Vibeke Fængsrud
Andine Knudtson
Arne Bruusgaard
John Anders Henriksen
Egil Dahl
Maria Strandskog Göthner
Øyvind Såtvedt
Internkontrollkomite
Nils-Ola Widme – leder
Hilde Barstad
Øystein Eriksen Søreide
Thea Schjerven
Torbjørn Furulund

Revisjonsselskap
RSM Norge AS
Hovedstyrets innstilling til Oslo Høyres landsmøtedelegasjon 2022
Selvskrevne:
Leder Oslo Høyre – velges på årsmøtet
Sentralstyremedlem Erling Gjerdrum Kagge – Vestre Aker
Stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide – Gamle Oslo
Stortingsrepresentant Nikolai Astrup – Frogner
Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde – Gamle Oslo
Stortingsrepresentant Mudassar Kapur – Nordstrand
Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde - Sagene
Leder Kvinneforum – velges på årsmøtet
Gruppeleder Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i bystyregruppen - Ullern
25 valgte:
1. Nestleder Oslo Høyre – velges på årsmøtet
2. AU-medlem – velges på årsmøtet
3. James Stove Lorentzen – nestleder i bystyregruppen - Vestre Aker
4. Mehmet Kahn Inan – heltidspolitiker bystyregruppen - Søndre Nordstrand
5. Hassan Nawaz – heltidspolitiker bystyregruppen - Vestre Aker
6. Per Trygve Hoff – heltidspolitiker bystyregruppen - Vestre Aker
7. Emma Erlandsen – Oslo Unge Høyre
8. Hilde Helland - Østensjø
9. Nina Thürmer Ford - Grunerløkka
10. Hilde Bjørklund - Sagene
11. Marianne Røiseland – St. Hanshaugen
12. Erik Kreyberg Normann – Nordre Aker
13. Andine Knudtson - Stovner
14. Oscar Huseby – DKSF
15. John Christian Elden - Ullern
16. Merete Agerbak-Jensen – Gamle Oslo
17. Ellen Christine Christiansen - Frogner
18. Haakon Gløersen - Grunerløkka
19. Christer Mjåset – Nordre Aker
20. Arne Bruusgaard – Oslo Senior Høyre
21. Egil Dahl – Vestre Aker
22. Bjørgulv Vinje Borgundvaag – Bjerke
23. Sara Vannebo Wilsgaard – Kvinneforum
24. Karl Steinar Nord – Stovner
25. Camilla Strandskog – Nordre Aker
Vara i prioritert rekkefølge:
1. Silje Lutro - Alna
2. Monika Hestad - Sagene
3. Stian Haraldsen – Nordstrand
4. Jenny Helene Syse – Oslo Unge Høyre
5. Stig Kleven - Grorud
6. Aga Sadlowska – Gamle Oslo
7. Frode Nicolaisen – Alna
8. Christian Fjellstad – St. Hanshaugen

9. Jens Jørgen Lie – Frogner
10. Jin Kathrine Fosli – Grunerløkka
11. Elisabeth Rye-Florentz Isachsen – Vestre Aker

Gjennomføring av Oslo Høyres årsmøte 2022 digitalt på zoom:
Grunnet gjeldende smittevernsrestriksjoner vil Oslo Høyres årsmøte også i år bli avholdt som et
digitalt møte. Møtet skjer på plattformen «Zoom». Dette er samme plattform som Oslo Høyre har
gjennomført års- og nominasjonsmøter tidligere.
For å kunne delta i det digitale årsmøtet må du gjøre følgende:
1. Forhåndsregistrere deg som deltaker ved å trykke på følgende lenke:
https://oslohoyre-no.zoom.us/meeting/register/tZctd-6gpzksHN0fCe2X5n41HyBCwb88ibAu

2. Du må fylle ut fornavn, etternavn, epostadresse og mobilnummer under registreringen. Trykk
deretter på knappen merket med «Register».
3. Etter at du har registrert opplysningene i punkt 2, vil du motta en epost til den epostadressen
du oppga under registeringen med din personlige lenke til å logge på det digitale årsmøtet.
Ta godt vare på denne eposten. Dersom du ikke har mottatt epost med påloggingslenke
innen 15 minutter etter at du registrerte deg, må du sjekke om eposten har havnet i SPAM
folderen din. Hvis du fortsatt ikke har mottatt noen epost med lenke, kan du kontakte
hjelp/support, se detaljer nedenfor.
4. Vi oppfordrer alle til å koble seg opp til selve årsmøtet i god tid. Det er ca. 230 deltagere som
skal sjekkes inn, og vi har ikke kapasitet til å sjekke inn alle hvis mange delegater logger seg
på rett før møtestart. Innsjekk starter kl. 16.00 på fredag og 08.00 på lørdag.

Nødvendige forberedelser og krav til utstyr:
▪
▪
▪

▪
▪

Du må ha en pc/laptop/mac, smarttelefon eller nettbrett som har kamera for å delta i møtet.
Vi anbefaler at du bruker PC/Mac, alternativt nettbrett. Vi anbefaler ikke å bruke
mobiltelefon, da skjermen er veldig liten å trykke på ved voteringer og for å skru av og på lyd.
Du trenger Zoom programvare/klient for å kunne logge på møtet. NB! Det er ikke mulig å bli
med i møtet fra en vanlig nettleser. Zoom klient/app må lastes ned på forhånd:
https://zoom.us/download (for PC/Mac).
Smarttelefoner og nettbrett som kjører på Androidplattformen kan laste ned appen
her: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
I Phone og I Padbrukere kan laste ned appen her: https://itunes.apple.com/us/app/zoomcloud-meetings/id546505307?mt=8

Innsjekk til årsmøtet (fra kl. 16.00 på fredag og 08.00 på lørdag)
▪

Logg deg på i god tid før møtet for innsjekk ved å trykke på lenken du mottok i eposten
du mottok etter at du registrerte deg som deltaker til møtet (se ovenfor). Husk at du må
ha på kamera under innsjekk for at vi skal se at det er du som møter. Du har blitt sjekket
inn og registret av sekretariatet når du har fått et delagatnummer lagt til foran navnet

▪
▪
▪

ditt. Etter at du har sjekket inn og blitt registrert må du forbli innlogget slik at du ikke må
sjekkes inn en gang til.
Du må være på et sted med god og stabil tilgang til internett.
Du må være på et sted uten bakgrunnsstøy.
Vi oppfordrer alle til å ha på kamera under hele møtet. Kamera må være skrudd på under
innsjekk og under voteringene slik at det er synlig hvem som er til stede. Du kan
imidlertid skru av kameraet etter at du har blitt sjekket inn og registrert med
delegatnummer og frem til møtestart hvis du ønsker det.

Husk: God kontroll på batterikapasitet og lading slik at du ikke faller ut av møtet.
Hjelp/support
Det er enkelt og brukervennlig å delta på møter i Zoom. Men det krever litt forberedelser og øvelse
for at alle skal ha et ryddig og godt møte.
Det er ditt eget ansvar å ha det tekniske i orden slik at du får deltatt, men Oslo Høyre tilbyr assistanse
og hjelp på forhånd slik at du får testet at alt fungerer.
Hvis du trenger hjelp før 21. januar, kan du kontakte:
Benjamin Bornø benjamin@hoyre.no
Lars-Jørgen Kihlberg Olsen ljko@hoyre.no
Dersom du har problemer under innsjekk og selve årsmøtet kan du ringe følgende telefonnumre for
bistand:
Benjamin: 47306719
Camilla: 93024731
Vel møtt!

