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 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
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.
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
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
§ 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.

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

