Lovkomite DKSF

Forslag:

§ 2-1 Endringsforslag:
Endre fra: 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.
Endre til: Studenter og andre som vedkjenner seg et konservativt grunnsyn kan opptas som
medlemmer i foreningen. Medlemmene kan ikke være tilsluttet organisasjoner som
motarbeider DKSF eller foreningens formål. Medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i
andre fylker enn i Oslo, vil ikke ha stemmerett i Oslo Høyre.
Begrunnelse: Oppdatert i følge dagens organisasjonspraksis.

§ 3-1 Endringsforslag:
Endre fra: Frist for avholdelse Ordinær generalforsamling avholdes tidligst 1. desember og
senest 31. januar.
Endre til: Frist for å avholde ordinær generalforsamling avholdes tidligst 1. november og
senest 30. november.
Begrunnelse: Oppdatert i følge DKSFs og Høyres Studenters organisasjonspraksis.

§ 4-1 Endringsforslag:
Endre fra: 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.
Endre til: Styret er foreningens utøvende organ og leder den daglige driften. Styret ved
formand og økonomiansvarlig har økonomisk ansvar for foreningen.
Begrunnelse: Oppdatert i følge dagens organisasjonspraksis.

Kapittel 5 Strykningsforslag:
Stryk hele kapittel 5.
Begrunnelse: Ikke praksis med ekstern forretningsfører i organisasjonen lenger, nytt ansvar
fordelt i § 4-1

§ 8-2 Endringsforslag:
Endre fra: 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.
Endre til: Andre voteringer kan være åpne eller skriftlige, men alltid skritlig dersom minst 1
av de tilstedeværende stemmeberritegede krever det. Ved stemmelikhet i åpne voteringer
har formanden dobbeltstemme.
Begrunnelse: Dersom det er tvil om voteringer, skal de ikke måtte mobiliseres for å kreve
skriftlige voteringer.

§ 11-2 Endringsforslag:
Endra fra: 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 stedfortrede
Endre til: Generalforsamlingen utpeker DKSFs representanter til Oslo Høyres
Representantskap. Styret har fullmakt til å supplere denne delegasjonen. DKSFs formand
sitter selvskreven i representantskapet i kraft av sitt verv i hovedstyret, i følge Oslo Høyres
Lover. Politisk leder sitter selvskreven i representantskapet i kraft av sitt verv i DKSF.
Begrunnelse: Oppdatert i følge dagens organisasjonspraksis, samt språkvask.

§ 12-1 Strykningsforslag:
Stryke hele delkapitelet
Begrunnelse: Lovkomiteen mener at et singulært avsnitt på et annet språk ikke hører
hjemme i et modernisert lovverk, særlig når informasjonen i dette avsnitt er gjengitt i samme
kapittel senere.

