
Vedtekter

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Høyres Studenterforening i Bergen, forkortet kun som HSB.

§ 2 FORMÅL
HSB skal organisere konservative studenter; ideologisk, sosialt og politisk. Foreningen
skal herigjennom fremme konservative verdier i samfunnet generelt og i det akademiske
samfunn spesielt.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap er tilgjengelig for alle som aksepterer foreningens formål.

Styret skal ekskludere medlemmer, eller avvise medlemmer, som motarbeider
foreningens formål. Eventuell ekskludering av enkeltpersoner krever 2/3 flertall i styret.
Slike avgjørelser skal formidles skriftlig og kan kun ankes til Generalforsamlingen.
Medlemmet anses i ankeperioden som suspendert.

§ 4 ORGANISASJON
HSB sitt høyeste organ er Generalforsamlingen.

Styret har ansvar for den daglige driften.

HSB er tilknyttet Høyres Studenter (Høyres Studenterforbund) og underlagt deres til
enhver tid gjeldende lover. Ved særlig konflikt eller spesielle tilfeller kan Unge Høyres
Landsforbunds normallover komme til anvendelse.

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN
a) Tidsfrister og innkalling

Generalforsamling, forkortet GF, skal være holdt innen utgangen av februar hvert år.
Innkalling til GF skal sendes ut pr e-post til alle medlemmer som er tilgjengelige for
styret senest 14 dager før møtet.  Styret har ansvar for å planlegge og organisere
Generalforsamlingen og eventuelle medlemsmøter. Generalforsamlingen administreres
av Ordfører og Protokollfører. Det samme gjelder for eventuelle medlemsmøter og
ekstraordinære Generalforsamlinger.

b) Stemme-, tale- og forslagsrett

Stemmerett på GF har kun personer som var registrert som betalende medlemmer siste
dag i forutgående år.

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. Styret kan vedta å gi ikke-medlemmer tale- og
forslagsrett på GF.

c) Valg



GF skal velge:
Leder
Politisk nestleder
Organisatorisk nestleder
Økonomiansvarlig
Minst to styremedlemmer
Valgkomité med minst to medlemmer
Desisjonskomité med to medlemmer
Representanter til Representantskapet i Bergen Høyre
Delegater til Høyres Studenters landsmøte

Ordfører og Protokollfører til foreningens Generalforsamling og medlemsmøte(r).

Valgkomiteen utarbeider en innstilling som offentliggjøres senest tre dager før GF
avholdes. Innstillingen skal gjelde alle verv, unntatt medlemmer av valgkomiteen,
delegater til Høyres Studenters landsmøte og Representanter til Representantskapet i
Bergen Høyre. Styret utarbeider en innstilling til de verv som ikke tilligger valgkomitéen.

Kun medlemmer er valgbare til valg i HSB.

Kun medlemmer av HSB kan sitte i foreningens styret.

Valg- og desisjonskomiteens medlemmer, Ordfører og Protokollfører kan ikke samtidig
være medlemmer av styret i foreningen.

Personvalg skal foregå skriftlig dersom det 1) er flere kandidater enn det skal velges
eller 2) det kreves av en person som er stemmeberettiget.

Ved valg av enkel tillitsperson kreves det absolutt flertall. Oppnår ingen dette flertall
holdes det omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer. Ved valg av
flere tillitspersoner samtidig regnes de som har fått flest stemmer som valgt. Ved
stemmelikhet foretas det omvalg mellom de kandidater det gjelder.

Foreningens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i andre valg enn personvalg.
Avstemninger hvor ingen spesifikk prosedyre er listet i vedtektene, avgjøres dette ved
alminnelig flertall.

d) Andre oppgaver

GF skal:
- Ta styrets årsrapport til etterretning
- Ta desisjonskomiteens årsrapport til etterretning
- Godkjenne regnskap
- Fastsette medlemskontingenten
- Vedta budsjett for kommende år
- Kun behandle innkomne saker som var styret i hende senest to dager før GF
- Utdele foreningens fortjenesteorden etter vedtak fra styret



e) Ekstraordinær Generalforsamling

Hvis minst 25 av de betalende medlemmene skriftlig krever det, skal styret innkalle til
ekstraordinær GF. Styret kan også kreve ekstraordinær GF på eget initiativ.

Ekstraordinær GF skal kun behandle saker som er nevnt i krav om ordinær
generalforsamling. Innkallingen til ekstraordinær GF skal ha minst 7 dagers varsel.

Ved ekstraordinær GF i høstsemesteret vil nye medlemmer, som har betalt kontingenten
innen ekstraordinær GF avholdes, bli sett på som stemmeberettigede. Andre medlemmer
må ha betalt årets kontingent for å ha stemmerett.

§ 6 STYRET
Styret har det daglige ansvaret for driften av HSB. Styret konstituerer seg selv innenfor
de rammer som er gitt av GF. Styrets leder og nestledere kan selv velge å bruke de
alternative titlene leder og politisk nestleder/organisatorisk nestleder.

Styret kan ved særlige behov selv vedta å supplere inn inntil 1 nytt styremedlem i
foreningens styre uten at ekstraordinær generalforsamling er påkrevd. Dersom en eller
begge nestledere trekker seg fra sitt verv utenom ordinære tidspunkt for
generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling kan styret vedta å supplere ny(e)
nestleder(e) uten at ekstraordinær generalforsamling er påkrevd. Supplert(e)
nestleder(e) blir sittende frem til neste ekstraordinære eller ordinære generalforsamling
avholdes. Dersom styret supplerer et medlem eller nestleder(e) skal det foreligge
særlige behov og det kreves at nevnte supplering annonseres, i egnede kanaler, til
foreningens medlemmer. Opplysningsplikten kommer til anvendelse like etter at vedtak
er fattet i foreningens styremøte.

Lederens stemme avgjør ved stemmelikhet i saker som behandles i styret.

§ 7 DESISJONSKOMITEEN
Desisjonskomiteens oppgaver er:

- Å overvåke at foreningen overholder overnevnte vedtekter og at forbundets lover
følges.

- Å undersøke om foreningen drives i tråd med formålet og at driften er økonomisk
forsvarlig.

- Å avholde minst ett desisjonsmøte hvert halvår, hvor komiteen spesielt skal
vurdere om det er samsvar mellom vedtatte målsettinger og planlagt
ressursbruk.

- Å utarbeide en beretning som legges frem på generalforsamlingen.

Desisjonskomiteen kan pålegge foreningens forretningsfører utbetalingsstopp inntil
budsjettoverskridelser er dekket inn dersom dette er nødvendig for å sikre forsvarlig
drift.

§ 8 ØKONOMIREGLEMENT
Styret skal følge budsjettet vedtatt av GF.



Leder og økonomiansvarlig disponerer foreningens bankkonto og kontantbeholdning.
Økonomiansvarlig skal informere styret om den økonomiske situasjonen på
styremøtene.

Styret skal ikke sette foreningen i økonomisk forlegenhet.

§ 9 STUDENTVALGENE
Styret har ansvar for å motivere medlemmer til å stille til valg til de ulike
studentpolitiske organene i regionen. Foreningen bør etterstrebe å delta i utformingen
av forslag og valgprogram, og bør vurdere å vedta disse som sin politikk.

HSBs innsats ved Universitetet i Bergen organiseres gjennom Moderat Liste. Moderat
Liste Liste sørger selv for at det organiseres nominasjonsmøte og fastsettes valgprogram.
Parlamentarisk leder for Moderat Liste har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter i
foreningen. HSB støtter Moderat Liste økonomisk til å bedrive enkel
kampanjevirksomhet opp mot universitetet.

§ 10 REFORM
Reform er et medlemsblad utgitt av Høyres Studenterforening i Bergen. I tillegg til å
sendes ut til foreningens medlemmer skal bladet distribueres til studentene på UiB, BI,
NHH og HVL. Reform utgis minst 1 gang pr semester.

Dersom det til enhver tid sittende styret anser det som hensiktsmessig å distribuere
medlemsbladet utelukkende digitalt, har styret anledning til å fatte vedtak om dette.
Denne avgjørelsen krever kun alminnelig flertall.

Medlemsbladet skal inneholde aktuelle artikler og kommentarer om politikk og
samfunn. Foreningens medlemmer skal oppfordres til å skrive innlegg til
medlemsbladet.

Styret velger bladets ansvarlige redaktør, og det kreves her alminnelig flertall.
Redaktøren nedsetter en redaksjonskomite og er ansvarlig for at bladet utgis i henhold
til foreningens vedtekter. Redaktøren svarer også til det skriftlige innholdet i bladet.

Ansvarlig redaktør i Reform har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter i foreningen.

Redaktør i Reform får status som styremedlem ved tiltredelse, med stemme-, møte-, tale-
og forslagsrett på styremøtene.

§ 11 FORTJENESTEORDEN
HSBs fortjenesteorden er den høyeste utmerkelsen som gis til avtroppende og tidligere
medlemmer/ledere i foreningen og skal kun tildeles de som har lagt ned en
ekstraordinær innsats for foreningen over flere år. Styret i foreningen har anledning til å
dele ut denne ordenen. Tildeling kan kun skje ved enstemmighet i styret. Vurdering av
kandidatene til fortjenesteordenen skal skje på bakgrunn av ordenens gjeldende
formålsparagraf som er gjengitt under.

Høyres Studenterforening i Bergens fortjenesteorden



«Skal utdeles til medlemmer i Høyres Studenterforening i Bergen som har gjort en særdeles
god innsats for foreningen, profilert liberalkonservative synspunkter på en god måte og
våget å ta kontroversielle standpunkter som er fordelaktige for kongeriket på lang sikt,
fremfor å binde sine meninger opp mot å vinne populistiske gevinster på kort sikt.
Studentpolitisk engasjement skal i særlig grad vektlegges ved utmerkelsen.»

§ 12 NHHS HØYRES STUDENTER
HSBs profilering ved Norges Handelshøyskole organiseres gjennom NHHS Høyres
Studenter, forkortes som NHHS HS. NHHS HS sørger selv for at det organiseres egen
generalforsamling. Denne underorganisasjonens politikk er bundet til å være den
samme som HSBs.

Leder i NHHS HS får status som styremedlem ved tiltredelse, med stemme-, møte-, tale-
og forslagsrett på styremøtene.

HSB støtter NHHS HS økonomisk til å bedrive sin virksomhet opp mot NHH.

§ 13 SUPPLERING AV UNDERORGANISASJONER
Styret i HSB kan opprette underorganisasjoner på utdanningsinstitusjoner. Lederen av
underorganisasjonen vil få møte- og talerett på HSBs styremøter. NHHS HS’ representant
i styret omfattes ikke av bestemmelsen, da dette forholdet er regulert i § 12.

§ 14 OPPLØSNINGEN AV FORENINGEN
Ved ikke avholdt GF to år på rad kan foreningen betraktes som oppløst. GF kan ved 4/5
flertall vedta å oppløse foreningen.

Alle økonomiske midler og andre ressurser vil ved oppløsning tilfalle Høyres Studenter
nasjonalt. Ved et eventuelt oppløst forbund (HS) tilfaller midlene i sin helhet Bergen
Høyre. Den midlene tilfaller har ansvar for å støtte opprettelsen av en tilsvarende
forening som HSB.

§ 15 ENDRING AV VEDTEKTENE
Kun GF kan endre vedtektene. Endringsforslag må være styret i hende minst 7 dager før
GF. Styret skal behandle alle innkomne vedtektsendringer og fremlegge en innstilling til
GF. Innstillingen til vedtektsendringene skal senest sendes ut til foreningens medlemmer
2 dager før GF avholdes.

For endring av § 12 «Oppløsning av foreningen» kreves enstemmig vedtak i foreningen.

Endringer av vedtektene krever minst 2/3 aktivt flertall for å bli vedtatt.

Endringene trer i kraft i det GF heves.


