DKSF innkaller til Generalforsamling
Tid: Torsdag 01.12.2016 – kl. 18.00.
Sted: Høyres Hus, rom Amundsen– Stortingsgaten 20
NB: innsjekking fra kl. 17.30. Årsmøtet begynner presis kl. 18.00.

Politisk innledning før årsmøte
Vi har vært så heldige å få lederen av Oslo Høyre, Nikolai Astrup til å innlede årsmøte ved
å snakke om DKSF og Minervas historie.

Forslag til dagsorden
1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 protokollunderskrivere
5. Styrets beretning
6. Desisjonskomiteens beretning
7. Regnskap og revisjonsberetning
8. Kontingent
9. Avtale med Minerva og endringer av Minervafondets statutter.
10. Intensjonsavtale med HS
11. Vedtektsendringer
12. Måltall for DKSF 2017
13. Prøvenominasjon til Oslo Høyres Stortingsliste 2017 - 2021
14. Valg
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a) Styre bestående av
Formand
Viceformand
Politisk leder
Minimum 3 styremedlemmer
b) Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
c) Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer.
d) Representanter til styrer for fond og eiendommer
e) Valgkomité bestående av formann og to medlemmer.

Fristen for å sende inn forslag til generalforsamlingen er 24. november, og sendes inn på
formann@dksf.no

Fullmakter
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å etter behov supplere seg selv og medlemmer i Oslo
Høyres Representantskap
NB! Etter årsmøtet er det julebord på den Glade gris ca kl. 20.30. Det blir bindende
påmelding til middagen innen torsdag 24.11, påmelding skjer via denne linken
https://goo.gl/forms/OlZG5qhl7BLzOp6o1
OBS: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
Med vennlig hilsen styret i DKSF
Tina Alvær
Formand /s/
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Dagsorden
1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 protokollunderskrivere
5. Styrets beretning
Styrets arbeid
Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av 2016. Samt at vi har hatt jevnlig mail og
telefonkontakt gjennom hele året.
Arrangementer
Aktivitetsnivået i foreningen har i 2016 vært høyt og vi har gjennom hele året hatt varierte
og engasjerende medlemsarrangementer.
DKSF feiret 125-års jubileum i 2016, og vi har arrangert flere arrangementer i den
forbindelse. Selve jubileumsfeiringen ble avholdt 3.september med et dagsarrangement
hvor vi hadde Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Astrid Nøkleby Heiberg, Heidi Nordby
Lunde og John Christian Elden til å holde foredrag for foreningen i Gamle festsal ved UiO. På
kvelden inviterte vi til storslått jubileumsmiddag på Bristol Hotel med 70 påmeldte
deltakere. Jubileet ble svært vellykket og vi setter stor pris på alle som deltok i feiringen
sammen med oss. Den 12.mars hadde vi et utenriks dypdykk med Hans Christian Steinfeld og
Christian Borch som opptakt til jubileet.
Av andre arrangementer har vi avholdt to valgvaker. Brexit-valgvaken ble avholdt på
Kulturhuset sammen med de andre studentpolitiske foreningene i Oslo, A-stud og Liberale
studenter, i tillegg til Europeisk ungdom og Agenda. Den 8.november inviterte vi til
studentvalgvake på Betong sammen med flere av de andre politiske listene på UiO. I tillegg
var vi med på å arrangere super-tirsdag sammen med Oslo Høyre på Høyres hus.
Vi har hatt flere uformelle konservativ pils og deltatt på quiz for å ha et lavterskeltilbud til
nye medlemmer. I tillegg har vi hatt flere formelle skoleringer som taleskolering med Øystein
Sundelin og Aksel Fridstrøm, og hvordan tørre å ta debatten i det offentlige skiftet med Heidi
Nordby Lunde.
På campus ved UiO har vi drevet valgkamp, der fikk Blå liste inn 2 representanter til
Studentparlamentet. Under semesterstart hadde vi flere vervekampanjer på UiO, etterfulgt
av et sosialt arrangement på Chateau Neuf i slutten av august. Sammen med de
sentrumsforeningene i Oslo Høyre deltok vi på sommerfesten i juni. Året avsluttes med
generalforsamling og julebord i desember.
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Annet
DKSF har fått hjelp til å lage en ny og flott grafisk profil, denne er lansert på SOME og brukt i
bestilling av nytt materiell.

Alle medlemmer er oppringt under ringerunder, og alle medlemmene har fått en personlig
sms om vi ikke nådde dem på telefon.
Programarbeid
DKSF har deltatt i Oslo Høyres programarbeid med involvering av medlemmene på egne
møter, og med forslag til Oslo Høyres programarbeid.
Styret – DKSF
Formand: Tina Alvær
Viceformand: Kaia Marie Rosseland
Politisk leder: Håkon Fougner (permisjon fra august) Ingeborg Tennes konstituert fra august
Økonomiansvarlig: Ole Gaasø
Øvrige styremedlemmer:
Marius Myhre
Marco Wang
Christine Overøie
Representasjon
Oslo Høyres Representantskap
Tina Alvær
Kaia Marie Rosseland
Ole Gaasø
Marco Wang
Christine Overøie
Vara i prioritert rekkefølge
1. vara: Vegard Tokheim (fast møtende i Håkon Fougners permisjon)
2. vara: Marius Myhre
3. vara: Benedicte Overøie
Oslo Høyres Hovedstyre
Tina Alvær
Oslo Høyres nominasjonskomite
Ingeborg Tennes
Oslo Høyres programkomite
Tina Alvær
Oslo Høyres delegasjon til Høyres Landsmøte 2016
Tina Alvær og Kaia Marie Rosseland
Medlemstall
DKSF har per 21.11.2016 , 75 betalende medlemmer og 1196 likes på Facebook
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6. Desisjonskomiteens beretning
Desisjonskomiteen, bestående av Benjamin Bornø, Andreas Strandskog, og Sara Wilsgaard,
har vært samlet til møte 24. november 2016.
Desisjonskomiteens oppgave er å føre kontroll med DKSFs økonomi og organisatoriske
utvikling, samt at lover og regler følges. Komiteen skal vurdere om styret i DKSF kan
innvilges ansvarsfrihet for de disposisjoner som er foretatt i perioden, og gi gode råd og
innspill til ledelsen når det er naturlig og påkrevet.
Desisjonskomiteen har ikke gjennomgått regnskapsutskrifter og bilag for perioden januar
2016 - november 2016. Dette har ikke vært tilsendt komiteen i forkant av møtet. Dette
innebærer at vi ikke kan gi styret ansvarsfrihet for perioden. For å kunne gi nåværende styre
ansvarsfrihet er komiteen nødt til å få innsikt i regnskap og budsjett.
Komiteen har gjennomgått møtereferater for perioden. DKSF har i 2016 etterlevd de rutiner
og prinsipper en politisk ungdomsorganisasjon skal drives etter. For å sikre at gode rutiner
etterleves i fremtiden vil Desisjonskomiteen understreke viktigheten av
kunnskapsoverføring fra et styre til det neste.
Desisjonskomiteen anerkjenner de utfordringene styret og spesielt formann har måttet
forholde seg til ved utmeldelsen av Høyres Studenter og Unge Høyres landsforbund.
Desisjonskomiteen oppfordrer det neste styret til å fortsette det gode arbeidet med å løse
opp i de uenighetene som fortsatt eksisterer mellom organisasjonene.
I lys av de utfordringene som har vært med HS, UHL og de usikkerhetene det har vært i
forbindelse med endringer i Minerva, vil Desisjonskomiteen anbefale det neste styret å sette
ned en lovkomite.
Desisjonskomiteen vil til slutt bemerke enda et punkt til forbedring. Foreningens synlighet i
den offentlige debatten er begrenset. DKSF har et ansvar for å være synlige med politiske
standpunkter, i debatter og leserinnlegg i lokale, regionale og nasjonale medier, og
forventer økt synlighet i 2017 da dette er et viktig valgkampår.
DKSF skal være en politisk kraft internt i partiet, men også en tydelig stemme i den offentlige
debatten. Der har foreningen fremdeles et uforløst potensial.
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7. Regnskap og revisjonsberetning
Regnskap for:
Periode:

DKSF
2016
Dagens
dato:

Inntekter
3000 Salgsinntekter
3010 Slushinntekter
3100 Medlemskontingent
3400 Støtte/sponsor
3420 LNU støtte
3450 Støtte fra Kulturstyret
3900 Egenandeler
8000 Renteinntekter
Sum
Utgifter
4000 Varekjøp
5000 Lønn/honorar til medlemmer
5500 Lønn/honorar til andre
5700 Støtte til andre
6000 Leie av lokaler
6700 Arrangementskostnader
6800 Kontorrekvisita
6850 Telefon og porto
6900 Kampanjemateriell
7100 Reiser og overnattinger
7300 Markedsføring og pr
7320 Elektronisk markedsføring
7350 Mat og drikke til aktive
7360 Slushkostnader
8150 Bankgebyrer
8300 Andre utgifter
8400 Ekstraordinære utgifter
Sum
Resultat

Balanse
1900 Penger på bankkonto
1950 Penger i kassen
2400 Gjeld til andre
1500 Fordringer

01.12.16

Regnskap 2016
Budsjett 2016
9 385,00
0,00
0,00
0,00
4 101,00
20 000,00
180 245,00
50 000,00
0,00
0,00
18 000,00
20 000,00
39 310,00
7 500,00
0,00
100,00
251 041,00
97 600,00

2 569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187 955,53
0,00
544,00
0,00
0,00
7 554,93
2 539,47
5 513,88
183,30
1 502,20
0,00
17 550,00
-225 912,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
1 500,00
1 000,00
0,00
-102 500,00

25 128,69

-4 900,00

Ved periodens
Ved periodens
start
slutt
Differanse
37 687,44
62 299,93
24 612,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37759,57
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8. Kontingent
Kontingenten er foreslått økt til 220kr, bakgrunnen for dette er at det er et landsmøtevedtak
som sier at dersom du skal ha fulle rettigheter i Høyre er den reduserte kontingenten 220kr.
Ved at vi øker kontingenten vil alle våre medlemmer være å regne som fullverdige
medlemmer, dette ser vi på som positivt. I tillegg har vi valgt å videreføre utsending av
Minerva til våre medlemmer mot at foreningen betaler porto som beløper seg til 100kr per
medlem i året. Siden vi da mener vi tilbyr noe verdifullt til medlemmene våre, mener vi det
gir legitimitet til økningen.
Forslag til vedtak:
Kontingenten for DKSF økes til 220kr for 2017

9. Avtale med Minerva og endringer av Minervafondets statutter.
Denne avtalen om virksomhetsoverdragelse (Avtalen) er i dag inngått mellom (a) Tidsskriftet
Minerva (heretter betegnet Overdragende Part) og (b) Tidsskriftet Minerva AS (heretter
betegnet Overtakende Part).
Overdragende Part og Overtakende Part betegnes heretter hver for seg en Part, og i
fellesskap for Partene.
BAKGRUNN
(1)

(2)
(3)

(4)

1.
1.1

1.2
2.

Overdragende Part er en forening hvis vedtektsfestede formål er «å formidle liberalkonservative
ideer og tanker gjennom tidsskrifter, publiseringer, debattvirksomhet, internettsider etc.». Den
Konservative Studenterforening (DKSF) er eneste medlem i Overdragende Part.
Overdragende Parts virksomhet består i det vesentlige av publikasjonen «Minerva», et fysisk
tidsskrift hvor DKSF formelt sett er utgiver.
Overtakende Part er et aksjeselskap 100 % eid av Stiftelsen Minervafondet (org.nr.
996 101 487), som er nystiftet for å overta Virksomheten (som definert i punkt 1.2 under) og
videreføre driften av dette med samme ideelle formål som Overdragende Part.
Som et ledd i en omstrukturering av eierskaps- og organisasjonsstruktur, inngår Partene denne
Avtalen for å formalisere overdragelsen av Virksomheten. Begge Partene driver på ideelt, ikkeøkonomisk, grunnlag og Virksomheten overdras av denne grunn vederlagsfritt. DKSF har
medundertegnet Avtalen i kraft av å være utgiver av publikasjonen «minerva».
VIRKSOMHETEN
Overtakende Part skal med virkning fra og med Overdragelsestidspunktet (som definert i punkt
3.1 under) overta alle aktiva, rettigheter og forpliktelser knyttet til den virksomhet Overdragende
Part driver umiddelbart forut for Overdragelsestidspunktet, herunder (men ikke begrenset til):
(a)
alle kunde- og leverandøravtaler inngått av Overdragende Part, herunder
abonnementsavtaler, og alle rettigheter og forpliktelser i henhold til disse;
(b)
enhver leieavtale vedrørende lokaler eller annen eiendom som Overdragende Part har
inngått, og alle rettigheter og forpliktelser i henhold til disse;
(c)
all gjeld, utestående fordringer og andre uoppgjorte forpliktelser eller rettigheter som
Overdragende Part måtte ha;
(d)
alle rettigheter, herunder registrerte og ikke-registrerte immaterielle rettigheter, knyttet
til «tidsskriftet minerva», «minerva» og minervanett.no;
(e)
alle ansatte;
(f)
all rekvisita og øvrig kontormateriell, driftstilbehør, varelager og annen aktiva som
tilhører Overdragende Part; og
(g)
alle øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Overdragende Part som ikke
direkte eller indirekte fremgår av det foregående.
Alle aktiva, rettigheter og forpliktelser som nevnt i punkt 1.1 betegnes i fellesskap som
Virksomheten.
VEDERLAG
Overdragelsen av Virksomheten er en gavedisposisjon, og Virksomheten skal således overdras
uten at Overtakende Part skal yte noe vederlag.
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3.
3.1

3.2
4.

5.
5.1

5.2

5.3

GJENNOMFØRING AV OVERDRAGELSEN
Overdragelsen av Virksomheten skal finne sted 1. januar 2017 (Overdragelsestidspunktet).
Overdragelsen skal regnes som gjennomført fra og med Overdragelsestidspunktet, forutsatt at
generalforsamlingen i henholdsvis (a) DKSF, og (b) den Overdragende Part, har godkjent
overdragelsen av Virksomheten etter denne Avtalen.
Partene skal samarbeide om gjennomføringen av overdragelsen, og skal underskrive alle
dokumenter som måtte være relevante og nødvendige for gjennomføringen.
SÆRLIG OM ANSATTE
Overdragelsen av Virksomheten utgjør en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven
kapittel 16, og de alle rettigheter og plikter som de ansatte i Virksomheten har som følge av
arbeidsforholdet hos den Overdragende Part overføres til den Overtakende Part fra og med
Overdragelsestidspunktet. Overtakende Part overtar fullt ansvar for de ansatte fra og med
Overdragelsestidspunktet, med unntak for eventuelle ansatte som måtte utøve sin lovfestede
reservasjonsrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.
INGEN GARANTIER
Virksomheten overdras som den er på Overdragelsestidspunktet. Overdragende Part gir ingen
garantier eller inneståelser vedrørende Virksomheten. Virksomheten overdras vederlagsfritt, og
Overtakende Part kan ikke gjøre gjeldende noen innsigelser eller reklamasjoner vedrørende
egenskaper ved Virksomheten eller for øvrig gjøre gjeldende noe mangelskrav overfor
Overdragende Part.
Overtakende Part er kjent med og aksepterer at Overdragende Part skal oppløses og avvikles
etter gjennomføringen av denne Avtalen. Med virkning fra Overdragelsestidspunktet frafaller
Overtakende Part ethvert krav som den måtte ha i kraft av å være kreditor i relasjon til denne
Avtalen.
Ingen av bakgrunnsrettens regler om misligholdsbeføyelser eller mangelsansvar (herunder
kjøpsloven) skal gis anvendelse på transaksjonen som gjennomføres etter denne Avtalen.

* * *
[ SIGNATURSIDE FØLGER ]
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Denne Avtalen er inngått på ovennevnte dato og utferdiget i to originaler, hvorav Kjøper
beholder ett og Selgerne beholder ett.
Oslo, _____. ______________ 2016

For Tidsskriftet Minerva

For Tidsskriftet Minerva AS

__________________________
Navn:
Tittel:

__________________________
Navn:
Tittel:

* * *
Undertegnede godkjenner overdragelsen av Virksomheten på de vilkår som fremgår av denne
Avtalen:
For Den Konservative Studenterforening

__________________________
Navn:
Tittel:

Forslag til vedtak:
Styret ved Formand gis fullmakt til å signere avtalen mellom Tidsskriftet Minerva, Tidsskriftet
Minerva AS og DKSF
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10. Intensjonsavtale med HS
Bakgrunn for intensjonsforslaget:
DKSF er Oslo Høyres studentforening. Tidligere var DKSF en del av den landsdekkende organisasjonen
Høyres studenter (HS). Etter flere år med uenigheter valgte DKSFs Generalforsamling i januar 2015 å
melde seg ut av HS, endringen trådte i kraft i januar 2016.
Det nåværende styret har i løpet av høsten hatt flere konstruktive samtaler med HS sentralt og vi har
per i dag et godt samarbeidsklima. Styret mener at DKSF vil være tjent med å være en del av den
landsdekkende organisasjonen HS, som er bakgrunnen for dette intensjonsvedtaket. Styret ber
generalforsamlingen om støtte til å starte i gang med samtaler med HS sentralt for å finne en stabil
løsning på lang sikt for å sikre studentene i Høyre et godt medlemstilbud.
Forslag til intensjonsvedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å starte opp samtaler med HS med en intensjon om
innlemmelse, mot at dette ikke vil føre til ulemper for DKSF, verken organisatorisk eller økonomisk
for foreningen, eller for våre medlemmer

11.Vedtektsendringer
Forslag til vedtak:

Lover for DKSF
Kapittel 1 - Navn, formål og tilknytning til andre organisasjoner
§ 1-1 Navn
Foreningens navn er Den Konservative Studenterforening, forkortet DKSF.
§ 1-2 Formål
Foreningens formål er å samle studenter og akademikere som ønsker å fremme
forståelse for et konservativt grunnsyn og å arbeide for en konservativ politikk.
Foreningens hovedoppgave er å fremme konservativ politikk på Universitetet i Oslo og
andre høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo.
§ 1-3 Tilknytning
DKSF er Oslo Høyres studentforening.
Kapittel 2 - Medlemskap
§ 2-1 Vilkår
Studenter som vedkjenner seg et konservativt grunnsyn kan opptas som medlemmer i
foreningen. Medlemmene kan ikke være tilsluttet organisasjoner som motarbeider DKSF
eller foreningens formål. Styret kan tillate andre enn studenter å bli medlemmer. Disse er
også valgbare til verv. Medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i andre fylker enn i Oslo,
vil ikke ha stemmerett i Oslo Høyre.
§ 2-2 Eksklusjon
Styret kan med 2/3 flertall vedta suspensjon i påvente av førstkommende
generalforsamlings avgjørelse om eventuell eksklusjon. Suspensjonen innebærer at den
suspendertes vervsrettigheter faller bort. Et suspendert medlem kan ekskluderes dersom
2/3 av Generalforsamlingen vedtar dette. Ethvert medlem kan fremme forslag om
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eksklusjon overfor styret senest en uke før møtet. Grunnlag kan være manglende oppfyllelse
av medlemsvilkårene.
§ 2-3 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan utnevnes dersom man har gjort en fremragende innsats for vårt land,
står for et konservativt grunnsyn og har gjort et fremragende arbeid for den konservative
sak. Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer fremlegges Generalforsamlingen av styret
med minst 4/5 flertall, eller minst syv tidligere tillitsmenn, eller enogtyve
stemmeberettigede medlemmer og må vedtas med 4/5 flertall. Det potensielle
æresmedlemmet deltar ikke selv i avstemningen. Æresmedlemskapet er livsvarig, og antallet
æresmedlemmer må aldri overstige syv.
§ 2-4 Livsvarige medlemmer
Livsvarige medlemmer kan utnevnes dersom den aktuelle personen som medlem har gjort
seg fortjent til det, eller dersom personen er en utenfor foreningen som har gjort en særlig
innsats for den konservative sak og som man ønsker å knytte til foreningen. Forslag om
utnevnelse av livsvarige medlemmer fremlegges Generalforsamlingen av minst 4/5 av styret,
og må vedtas med 2/3 flertall. Det potensielle livsvarige medlemmet deltar ikke selv i
avstemningen.
§ 2-5 Stemmerett
Stemmeberettiget er forbeholdt de medlemmer som har betalt medlemskontingent senest 3
uker før Generalforsamlingen. Det påligger Styret å tilrettelegge for denne innbetalingen.
Dersom denne plikten ikke overholdes må innbetaling etter fristen godtas. Æresmedlemmer
og livsvarige medlemmer har de samme rettigheter som betalende.
§2-6 Kontingent
Kontingenten for alle medlemmer i foreningen fastsettes på Generalforsamlingen og gjelder
for ett kalenderår. Det påligger Styret å føre kontinuerlig liste over betalende medlemmer
med betalingsdato, samt å medbringe denne på Generalforsamlingen.
Kapittel 3 - Generalforsamlingen
§ 3-1 Frist for avholdelse
Ordinær generalforsamling avholdes tidligst 1. desember og senest 31. januar.
§ 3-2 Kunngjøring
For at innkallingen skal kunne godkjennes kunngjøres Generalforsamlingen to uker før
avholdelse skriftlig til alle medlemmer.
§ 3-3 Møteledelse
Generalforsamlingen ledes av foreningens fungerende Formand hvis intet annet vedtas.
§ 3-4 Valgbarhet
Valgbar er enhver stemmeberettiget, med den begrensing som følger av § 2-1 i.f. Det kan
med 2/3 flertall dispenseres fra denne begrensning.
§ 3-5 Uttalelser
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Forslag til uttalelser må overbringes Styret innen tre virkedager før Generalforsamlingen
samles. Styret innstiller på eventuelle uttalelser som Generalforsamlingen har til behandling.
§ 3-6 Beslutningsdyktighet
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig kun når innkallingen er godkjent jfr. § 3-2.
Dessuten må antallet tilstedeværende tilsvare minst 10% av foreningens betalende
medlemmer . Ved manglende oppmøte kunngjøres nytt møte innen syv dager fra denne
dato, og denne Generalforsamlingen er vedtaksdyktig uten hensyn til fremmøtet. For øvrig
innkalles til ekstraordinær Generalforsamling etter reglene i § 3-10.
§ 3-7 Dagsorden m.m.
Dagsorden skal alltid inneholde:
1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
3. Styrets beretning
4. Desisjonskomiteens beretning
5. Økonomirapport og endelig vedtak av regnskap
6. Kontingent
7. Eventuelle lovendringsforslag
8. Valg av
a) Styre bestående av
Formand
Viceformand
Politisk leder
3 til 5 styremedlemmer
b) Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
c) Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer.
d) Representanter til styrer for fond og eiendommer
e) Valgkomité bestående av formann og inntil to medlemmer.
Styret innstiller på valgkomité. For de øvrige verv innstiller valgkomiteen. Til vervene som
foreningens Formand og politisk leder, samt som foreningens representanter i Oslo Høyres
Representantskap kan ikke velges personer som er medlemmer i andre politiske partier enn
Høyre.
§3-8 Tiltredelse
Tillitsvalgte som nevnt i § 3-7 tiltrer sine posisjoner ved Generalforsamlingens avslutning.
§ 3-9 Protokoll
Protokoll over Generalforsamlingens forhandlinger kan kreves helt eller delvis opplest. Den
undertegnes av to representanter valgt på Generalforsamlingen.
§ 3-10 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling kunngjøres og innkalles på samme måte som ordinær
Generalforsamling når Formanden, Styret, 1/5 av foreningens betalende medlemmer eller
minst 50 medlemmer krever det. Samtidig innleveres forslag til dagsorden. Valg som foretas
på ekstraordinær Generalforsamling gjelder inntil neste ordinære Generalforsamling.
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Kapittel 4 - Styret
§ 4-1 Oppgaver og planer
Styret er foreningens utøvende organ og leder den daglige drift. Styret utfører
forretningsførers oppgaver der en slik ikke er tilknyttet foreningen. Styret plikter å holde seg
orientert om den økonomiske situasjonen til enhver tid.
§ 4-2 Eksternt virke
Styret har ansvaret for foreningens virke utad. Formanden eller den Formanden utpeker,
uttaler seg på vegne av foreningen.
§ 4-3 Internt virke
Styret har ansvaret for virksomheten innad i foreningen. Styret plikter å avholde
medlemsmøter, debatter, seminarer o.a.
§ 4-4 Styremøter
Formanden innkaller til og leder styremøtene. I Formandens fravær, besørges disse pliktene
av Viceformanden. I tillegg innkalles Styret dersom minst to andre styremedlemmer krever
Styret innkalt. Desisjonskomiteen har møterett, og skal motta styreinnkallinger og
dagsordener på lik linje med styremedlemmene. Utenforstående kan innkalles når særlige
forhold gjør det ønskelig.
§ 4-5 Beslutningsdyktighet
Minst halvparten av Styrets medlemmer må være til stede for at gyldige vedtak skal kunne
fattes.
§ 4-6 Orienteringsplikt
Formanden plikter å orientere om aktivitet i Oslo Høyre på hvert styremøte. Politisk leder
plikter å orientere om aktivitet i Politisk Utvalg.
§ 4-7 Protokoll
Fra alle styremøtene skal det føres protokoll som godkjennes av de fremmøtte. Dersom det
er uenighet om beslutninger skal dette fremgå av protokollen.
§ 4-8 Budsjett
Styret har ansvar for å utarbeide og vedta budsjett for DKSF. Budsjettåret følger
kalenderåret.
§ 4-9 Regnskap
Styret har ansvar for å legge frem et rettvisende regnskap for DKSF. Regnskapet følger
kalenderåret. Foreningens regnskaper fra foregående budsjettår leveres Desisjonskomiteen
til gjennomgang senest 15.02 påfølgende år. Desisjonskomiteen fremlegger deretter innen
1.4 merknader for styret. Styret godkjenner regnskapet og legger det frem for
Generalforsamlingen til endelig godkjennelse. Regnskapene fra foreningens fond og øvrige
eiendommer behandles på samme måte.
Kapittel 5 - Forretningsfører
§ 5-1 Oppgaver
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Styret kan knytte til seg en forretningsfører. Forretningsfører skal føre foreningens
regnskaper, ha ansvaret for foreningens konti, disponere foreningens kasse, ha ansvaret for
foreningens inn- og utbetalinger, sette opp budsjett for foreningens virksomhet, sette opp
søknader om støtte samt annet arbeide som faller naturlig inn under en forretningsførers
arbeidsområde.
§ 5-2 Orienteringsplikt
Forretningsfører har møterett i foreningens styre. Forretningsfører plikter å holde styret
løpende orientert om foreningens økonomi og gi en grundig utredning om den økonomiske
situasjon i forbindelse med fremleggelse av budsjettet. Forretningsfører skal holde
desisjonskomité løpende orientert om disposisjoner og bevegelser på foreningens konti og
kasse.
Kapittel 6 - Desisjonskomité
§ 6-1 Oppgaver og møterett
Desisjonskomiteen har plikt til å følge foreningens aktivitet gjennom perioden med spesiell
vekt på økonomiske disposisjoner samt påse at foreningen følger lovene og intensjonene i
disse. Desisjonskomiteen skal revidere foreningens regnskaper i tråd med god revisjonsskikk.
Desisjonskomiteen legger frem revisjonsrapport til representantskapet. Til
desisjonskomiteen velges medlemmer med god kjennskap til foreningens lover og erfaring i
DKSF. Desisjonskomiteen har møterett i Styret.
§ 6-2 Desisjonskomiteens beretning og økonomirapport
På hver Generalforsamling legger Desisjonskomiteen frem sin rapport over foreningens
aktivitet, herunder siste revisjonsrapport i forbindelse med endelig godkjennelse av
regnskap.
§ 6-3 Lovverk, reglement og revisjonsrapporter
Desisjonskomiteens formann er ansvarlig for oppbevaring av kopier av foreningens
gjeldende lovverk og reglement samt desisjonskomiteens sist avgitte beretning. Disse skal
være tilgjengelige i henhold til § 10-3.
Kapittel 7 - Utvalg
§ 7-1 Politisk Utvalg
Ved behov kan det settes ned et politisk Utvalg, som ledes av politisk leder. Utvalget velges
av Styret. Politisk Utvalg har ansvaret for politiske saker, utarbeidelse av programforslag og
løpesedler.
§ 7-2 Lokale utvalg
Styret kan opprette lokale utvalg med ansvaret for et bestemt område, som for eksempel
ved høyere utdanningsinstitusjoner utenom Universitetet i Oslo eller et tilhørende fakultet.
§ 7-3 Andre Utvalg
Styret kan oppnevne komiteer og arbeidsutvalg som er nødvendige for å utrede spørsmål og
gjennomføre tiltak som foreningens interesser krever.
Kapittel 8 - Votering
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§ 8-1 Personvalg
Personvalg foregår skriftlig, med mindre kun én kandidat stiller. Likevel skal valget foretas
skriftlig dersom minst en av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer krever det.
Ved valg av én enkelt kandidat kreves tilslutning av minst halvparten av de avgitte
stemmene. Hvis ingen oppnår flertall, holdes omvalg mellom de to kandidater som fikk flest
stemmer. Ved valg av flere kandidater under ett foretas omvalg i tilfelle stemmelikhet. Blir
det også denne gang stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.
§ 9-2 Øvrige voteringer
Andre voteringer kan være åpne eller skriftlige, men alltid skriftlig når minst fem av de
tilstedeværende stemmeberettigede krever det. Ved stemmelikhet i åpne voteringer har
Formanden dobbeltstemme.
Kapittel 9 - Arkivet
§ 9-1 Innhold
DKSFs elektroniske arkiv skal inneholde møteprotokoller, lovverk, reglement, brev,
beretninger og resolusjoner.
§ 9-2 Ansvar
Foreningens Formand eller den Formanden velger, plikter å opprettholde et elektronisk
arkiv. Videre plikter arkivansvarlig å holde en løpende fortegnelse over endringer i arkivet.
Formanden har ansvaret for å overføre arkivansvar til påtroppende arkivansvarlig.
§ 9-3 Lovverk m.m.
Desisjonskomiteens formann er ansvarlig for oppbevaring av elektroniske kopier av
foreningens gjeldende lovverk og reglement samt desisjonskomiteens sist avgitte beretning.
Disse skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer. Desisjonskomiteens formann er
ansvarlig for å overbringe tilgang til nevnte dokumenter til Formand i påtroppende
desisjonskomité etter avholdt Generalforsamling.
Kapittel 10 - Minerva
§ 10-1 Lovverk m.m.
DKSFs interesser i Minerva forvaltes av Minervafondet.
DKSF utpeker ett styremedlem i Minervafondet.
Kapittel 11 - Representasjon
§ 11-1 Generelt
Formanden representerer foreningen utad. Styret kan i samråd med Formanden anmode
øvrige styremedlemmer om å opptre utad.
§ 11-2 Oslo Høyre
Generalforsamlingen utpeker DKSFs representanter til Oslo Høyres Representantskap. DKSFs
Formand og politisk leder sitter ex officio i Oslo Høyres Representantskap. Formanden
representerer for øvrig foreningen i Høyres organer. Er Formanden forhindret fra denne
representasjon skal Styret godkjenne stedfortreder.
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Kapittel 12 - Lovendring
§ 12-1 Vilkår
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Samling af Love bør forandres, skal Forslaget derom
fremsettes på første Generalforsamling. Saadan forandring må aldri motsi denne Samling av
Loves Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre
denne Samlings Aand, og bør to Triedele af Generalforsamlingen være enig i saadan
Forandring.
§ 12-2 Prosess
Forslag om endring av lovene må være Styret i hende senest to uker før
Generalforsamlingen for å kunne bli behandlet på denne. Lovendringene må være kunngjort
og sendt medlemmene senest én uke før Generalforsamlingen. Desisjonskomiteen skal
innstille på alle lovlig innkomne lovendringsforslag.
§ 12-3 Ikrafttreden
Lovendringene gjelder fra det tidspunkt Generalforsamling heves, med mindre
Generalforsamlingen med 2/3 flertall vedtar et senere ikrafttredelsestidspunkt.
§ 12-4 Tilbakevirkende kraft
Ingen lover må gis tilbakevirkende kraft.
Kapittel 13 - Oppløsning
§ 13-1 Beslutning
For at gyldig beslutning om oppløsning av foreningen skal finne sted må det innkalles til
ekstraordinær Generalforsamling med oppløsning som eneste sak på dagsorden.
Innkallelsen skjer i henhold til reglene i § 3-2 og kunngjøres i tre av landets største aviser.
Den ekstraordinære Generalforsamlingen behandler saken og fatter beslutning. Går denne
med 3/4 flertall inn for oppløsning kunngjøres dette i de samme tre aviser. Ny ekstraordinær
Generalforsamling innkalles på samme måte tidligst tre og senest seks måneder efter. Denne
kan da med 3/4 flertall fatte endelig vedtak om oppløsning.
§ 13-2 Eiendeler
Foreningens eiendeler bindes i 10 år etter denne oppløsning. Disse forvaltes av et
oppløsningsstyre valgt på siste Generalforsamling, jfr. § 14-1. Er foreningen ikke gjenreist
etter dette tidsforløp går den etterlatte formuen til Oslo Høyre. Er Oslo Høyre oppløst går
formuen til Høyres Hovedorganisasjon.
Oppdatert av DKSFs generalforsamling 1.desember 2016
Styret ber om fullmakt til redaksjonelle endringer

12.Måltall for DKSF 2017
Forslag fremlegges på GF
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13.Prøvenominasjon til Oslo Høyres Stortingsliste 2017 – 2021
42 personer har bekreftet at de ønsker å være kandidater til Oslo Høyres stortingsliste 2017.
Styret i DKSF overleverer vår innstilling til generalforsamlingen 1.desember for vedtak, med
de kandidatene vi mener er best egnet for å fremme Oslo Høyres politikk på Stortinget.
Styrets samlede mening er at dette er en liste som tar inn forskjellige hensyn og våre ønsker
som Oslo Høyres studentforening. DKSFs kandidater har blitt diskutert opp mot andre. Etter
vår mening har de som representerer Oslo Høyre i dag på stortinget gjort en god jobb, de
utfyller hverandre på en god måte og vår innstilling er å beholde alle disse.
Vi mener denne listen er godt sammensatt både geografisk og demografisk, for å vinne
valget i 2017. Kandidatene vil også være gode representanter for Oslo and landet som
helhelt, i posisjon eller opposisjon.
Vår innstilling til stortingslisten 2017 er:
1 Ine Marie Eriksen Søreide
2

Nikolai Astrup

3

Heidi Nordby Lunde

4

Stefan M. B. Heggelund

5

Michael Tetzschner

6

Kristin Vinje

7

Mudassar H. Kapur

8

Tina Alvær

9

Mats Kirkebirkeland

10

Camilla Strandskog

Styret står samlet bak denne listen.

14.Valg
Innstilling fra DKSFs Valgkomité til Generalforsamlingen
DKSFs styre
Formand:
Viceformand:
Politisk leder:
Styremedlemmer:

Tina Alvær (gjenvalg)
Ingeborg Tennes
Håkon Bihaug Soydan
Marius Myhre (gjenvalg)
Ole Marius Gaasø (gjenvalg)
Andreas Oftedal
Pia Ottilia Danielsen
I tillegg innstilles det å gi fullmakt til å supplere styret ved behov.
Oslo Høyres Representantskap
Det innstilles på å gi fullmakt til DKSFs nye styre.
Desisjonskomité
Leder:

Andreas Strandskog
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Medlemmer:

Benjamin Aargaard Bornø
Lars Andreas Madsen

Representanter for fond og eiendommer
Styremedlem i Minervastiftelsen: Camilla Strandskog
Redaktør i Minerva
Redaktør:

Nils August Andresen
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