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Landsmøtet, februar 2018

Arbeidsplan
Denne arbeidsplanen er Ungdom mot EUs øverste strategiske dokument for 2018. Den skal inneholde
presise og konkrete mål og tiltak som organisasjonen skal arbeide etter.

1. Politisk arbeid
Ungdom mot EUs politiske plattform og uttalelser som er vedtatt i landsstyret og på landsmøtet skal
ligge til grunn for det politiske arbeidet.

1.1 Politisk arbeid, politikkutforming og samarbeid
Organisasjonen skal velge en politisk hovedsatsning som skal ligge til grunn for skolering og det
politiske arbeidet. Det skal kontinuerlig arbeides med å utforme ny politikk, og Ungdom mot EU skal
være et talerør i dagsaktuelle saker. Ungdom mot EU skal også arbeide med å opprettholde og utvide en
bred Nei-allianse, både nasjonalt og internasjonalt.

Mål:
1.1.1 Ungdom mot EU skal synliggjøre konsekvensene av EØS-avtalen gjennom å jobbe målrettet med
eksternt informasjonsarbeid og intern skolering. Sentralstyret får mandat til å velge hvordan
organisasjonen skal arbeide med EØS-avtalen.
A. Sentralstyret og reisesekretær skal utvikle et eksternt rettet skoleringsopplegg (eks powerpoint,
flyveblader, infohefte) om den politiske hovedprioriteringen
B. Sentralstyret og landsstyret skal skolere samarbeidsorganisasjoner og andre aktører i den
politiske hovedprioriteringen
C. Landsstyret og lokallagene skal skoleres i den politiske hovedprioriteringen
D. Sentralstyret skal utvikle en aktivitetshåndbok til lokallagene som viser hvordan man kan jobbe
med den politiske hovedprioriteringen til lokallagene
E. Sentralstyret skal tilby lokallag hjelp til å gjennomføre aktivitet omkring den politiske
hovedprioriteringen.
1.1.2 Politisk diskusjon, politikkutforming og kunnskapsheving om politiske temaer skal være
gjennomgående hele året
A. Sentralstyret har hovedansvar for å følge mediebildet og sørge for at det blir lagt frem politiske
saker og uttalelser på landsstyremøter
B. Sentralstyret skal invitere innledere på landsstyremøter for å snakke om relevante saker
1.1.3 Ungdom mot EU skal jobbe for å få gjennomslag for politikk og strategi hos Nei til EU.
A. Ungdom mot EU skal velge representanter som aktivt skal delta i Nei til EUs ulike utvalg
B. Ungdom mot EU skal fremme organisasjonens interesser gjennom å delta i Nei til EUs
beslutningsorganer som landsmøtet, Rådet og Styret .
C. Sentralstyret skal delta på møter i Nei til EUs infogruppe for å påvirke de politiske
prioriteringene og for å koordinere informasjonsarbeidet
1.1.4 Inngå samarbeid med og fremme EU-kritiske standpunkt i fagforeningene og andre organisasjoner
som deler Ungdom mot EUs verdigrunnlag både nasjonalt og internasjonalt
A. Sentralstyret og landsstyret skal drive med aktivt rekrutterings- og informasjonsarbeid på
arrangementer i regi av samarbeidsorganisasjoner og potensielle samarbeidspartnere.
B. Ungdom mot EU skal samarbeide med EU-kritiske organisasjoner i Europa for å øke
kunnskapsnivået om situasjonen på bakken
C. Sentralstyret skal inngå samarbeid med fagforeninger

1.2 Medie- og informasjonsarbeid
Ungdom mot EU skal drive aktivt medie- og informasjonsarbeid for å synliggjøre EU-saken og den
politiske hovedprioriteringen.

Mål:
1.2.1 Sette dagsorden og være synlig i lokale, regionale og nasjonale medier
A. Sentralstyret skal arbeide aktivt for å redaksjonelle oppslag og komme på i tv- og radiodebatter,
med spesielt fokus på den politiske hovedprioriteringen
B. Sentralstyret skal jevnlig oppdatere og utvikle nettsider og sosiale medier for å spre informasjon
om politiske saker og synliggjøre organisasjonens lokale og sentrale arbeid.
1.2.2 Lokallag skal drive med medie- og informasjonsarbeid lokalt
A. Sentralstyret skal gi tillitsvalgte tilbud om opplæring og hjelp med kommunikasjonsarbeid
(leserinnlegg, opprette facebookside, ekstern kommunikasjon etc)

2. Organisatorisk arbeid
For at Ungdom mot EU skal være en organisasjon som hele tiden er i utvikling og er fremtidsrettet må
det ligge en sterk organisasjonskultur til grunn for det politiske arbeidet.

2.1 Lokallag
Aktive lokallag er grunnmuren i enhver organisasjon for å få til skikkelig rekruttering, gjennomføre
aktivitet og spre informasjon. Vår ambisjon er at det skal være gøy å drive lokallag.

Mål:
2.1.1 Ungdom mot EU skal ved utgangen av 2018 ha minst 6 aktive lokallag (med regelmessig aktivitet
og ordentlig økonomi)
A. Sentralstyret og reisesekretær skal følge opp lokallagene på månedlig basis
B. Sentralstyret og reisesekretær skal hjelpe lokallagene å gjennomføre aktivitet gjennom å tilby
aktivitetspakke (se punkt 1.1.1) og skoleringer (se punkt … ).
C. Sentralstyret skal besøke lokallagene på årsmøtene for å sikre en god gjennomføring
D. Sentralstyret og reisesekretær skal hjelpe og tilrettelegge for personer som ønsker å starte nye
lokallag
2.1.2 Lokallagene skal ha en fungerende økonomi
A. Lokallagene skal få tilbud om økonomiskolering fra sentralstyret og reisesekretær
B. Sentralstyret skal informere alle lokallag om Ungdom mot EUs sentralbank (USB).

2.2 Verving og medlemspleie
Verving og medlemspleie er essensielt for å få til levende lokallag og tyngde bak våre politiske utspill.
Derfor er det viktig å fokusere på å verve nye medlemmer og fortsette å ta vare på de vi allerede har.

Mål:
2.2.1 Ungdom mot EU skal ha minst 1000 betalende medlemmer (hvor 700 er under 26 år) ved
utgangen av 2018
A. Sentralstyret skal utforme og sette dato for en vervesatsning i løpet av 2018.
B. Sentralstyret skal utforme og sette dato for en verve/kontingentinnkrevinginnspurt i løpet av
2018.
C. Sentralstyret skal utforme en nasjonal vervekonkurranse som skal pågå gjennom hele året
D. Sentralstyret, reisesekretær og landsstyret skal dra på en sommerleirturné for å verve nye
medlemmer blant våre samarbeidsorganisasjoner.
E. Reisesekretær, sentralstyret og eventuelle andre ressurspersoner skal tilby å holde foredrag for
samarbeidsorganisasjoner og andre eksterne (eksempelvis skoleklasser) for så å verve
medlemmer.
2.2.2 Lokallagene skal verve
A. Sentralstyret skal tilby lokallag verveskolering.

B. Sentralstyret skal hjelpe lokallagene med verving, eksempelvis gjennom besøk
2.2.3 Ungdom mot EU skal jobbe for å få flere støttemedlemmer.
A. Verve på arrangement som blir avholdt i regi av Nei til EU
2.2.4 Ungdom mot EUs medlemmer skal få informasjon om hva som skjer i Ungdom mot EU lokalt
og nasjonalt
A. Sentralstyret skal sende ut informasjon om lokale og nasjonale arrangement til lokale
medlemmer
B. Sentralstyret skal kontakte nye medlemmer for informere dem om nasjonale arrangement.
C. Sentralstyret skal aktivt bruke nettsider og sosiale medier for å opplyse om arrangement
D. Nye medlemmer skal kontaktes og informeres om hvordan de kan bli aktive

2.3 Skolering
For å være en organisasjon som er i stand til å oppnå politisk gjennomslag må Ungdom mot EU ha et
helhetlig skoleringsopplegg.

Mål:
2.3.1 Ungdom mot EU skal ha et helhetlig politisk skoleringsprogram og gjøre medlemmene trygge i
politisk kommunikasjon
A. Sentralstyret og reisesekretær skal lage et politisk skoleringsprogram om EU og EØS-avtalen.
B. Sentralstyret skal legge opp til nivådelt skolering for tillitsvalgte på arrangement
C. Sentralstyret skal arrangere debattskolering på sentrale arrangementer, samt videreutvikle
debattheftet.
D. Sentralstyret skal kontinuerlig oppdatere Ungdom mot EUs ressursmappe med relevante
skoleringer om ulike politiske temaer
2.3.2 Ungdom mot EU skal ha godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd med god kompetanse innen ledelse,
organisasjonsutvikling og medlemspleie
A. Sentralstyret skal aktivt bruke LNU og tilsvarende organisasjoner for å skolere
landsstyret/sentralstyret i organisatorisk arbeid
B. Sentralstyret skal arrangere en egen organisatorisk konferanse hvor tillitsvalgte skal få
opplæring i organisatorisk arbeid
C. Sentralstyret og reisesekretær skal sørge for at lokallagene er kjent med, og har tilgang til
nettressursene våre, som ressursmappa og organisasjonshåndboken.
D. Sentralstyret skal starte arbeidet med å utvikle et helhetlig organisatorisk skoleringsprogram.
2.3.3 Ungdom mot EU skal være en trygg organisasjon
A. Sentralstyret skal invitere LNU til å holde TRYGG-kurs i begynnelsen av året
B. Sentralstyret skal avholde TRYGG-kurs på organisatorisk konferanse
C. Sentralstyret skal skolere nøkkelpersoner i organisasjonen i beredskapsplanen

2.4 Organisasjonsutvikling.
Mål:
2.4.1 Ungdom mot EU skal spesifisere landsstyrets arbeidsoppgaver utover det som står i vedtektene.
A. Utvikle retningslinjer for landsstyret som skal vedtas på landsmøtet i 2019.
Mål:
2.4.2. Ungdom mot EU skal ha en bærekraftig økonomi
A. Utvikle retningslinjer for økonomi som skal vedtas på landsmøtet i 2019

2.5 Likestillingsnettverket
Likestillingsnettverket skal være en møteplass i Ungdom mot EU for å rekruttere og bygge jenter,
transpersoner og mennesker som faller utenfor de tradisjonelle kjønnsdefinisjonene.

Mål:
2.5.1 Sørge for personlig oppfølging og være en møteplass for personer i målgruppen
A. Likestillingsnettverket skal arrangere formøter på nasjonale arrangement
2.5.2: ”Arbeide for at Ungdom mot EU skal være en organisasjon fri for seksuell trakassering og
diskriminering på grunnlag av kjønn.”

3. Hva skjer?
Nasjonale arrangementer er en viktig plattform for skolering, idéutveksling og verving i Ungdom mot
EU. Det legges opp til et nasjonalt arrangement i hvert kvartal.

3.1 Tillitsvalgtsamling
Målgruppe
Lokallagsledere, økonomiansvarlige og nøkkelpersoner i Ungdom mot EUs lokallag.
Tid, sted og ansvar
Våren 2018. Sentralstyret setter endelig dato for arrangementet.
Innhold
Konferansen skal gi de tillitsvalgte grunnskolering innen organisasjonsarbeid, eksempelvis innføring i
organisasjonshåndboken, lokal økonomistyring, hvordan avholde et årsmøte, hvilke oppgaver du har
som leder av lokallag.

3.2 Sommerleir
Målgruppe
Medlemmer som ønsker å møtes for sosialt samvær og for å øke kunnskapsnivået omkring politiske
temaer gjennom kurs og foredrag.
Tid, sted og ansvar
Det skal ansettes en sommerleir-koordinator som har hovedansvaret for planlegging, gjennomføringen
og evaluering av leiren. Det skal settes ned en gruppe som skal bistå koordinatoren med
organiseringen. Sentralstyret fastsetter endelig dato for sommerleiren.
Innhold
Ungdom mot EUs sommerleir skal være et lavterskeltilbud for samtlige medlemmer av Ungdom mot
EU. Det skal også være et sterkt fokus på skolering, kunnskapsheving og diskusjon. Arbeidsmåten
skal være praktisk og lett tilnærmelig for alle.

3.3 Studietur
Målgruppe
Personer som trenger å øke kunnskapen om EU og EØS-avtalen.
Tid, sted og ansvar
I løpet av høsten 2018. Sentralstyret fastsetter endelig dato, sted og er ansvarlig for gjennomføringen
av arrangementet.

Innhold
På studieturen relevante institusjoner og politiske samarbeidsorganisasjoner besøkes. Ungdom mot
EU skal benytte anledningen til å knytte bånd med personer i andre land.

3.4 Landsmøte
Målgruppe
Valgte utsendinger fra lokal- og fylkeslag. Landsmøtet arrangeres i februar 2019. Sentralstyret er
ansvarlige for gjennomføringen.
Innhold
Landsmøtet er Ungdom mot EUs øverste organ og den viktigste samlingen for hele organisasjonen.
Her legges de høyeste føringene for neste års arbeid og viktige dokumenter som vedtekter, politisk
plattform og arbeidsplan.

