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FORMÅL  

Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og 

det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer.  

Sterke, aktive og engasjerte lokallag er utrolig viktig for at AUF skal være det 

AUF er, en arena for engasjert ungdom som ønsker å gjøre verden til et litt 

bedre sted.  

Formålet med dette årshjulet er å gi lokallagene et løft gjennom å legge 

grunnlag for kontinuerlig aktivitet gjennom året, med en stigende læringskurve.  

For å sikre dette er årshjulet felles for alle lokallag.  

Fylkeslaget skal gjennom denne planen være lokallagenes forlengede arm. 

Fylkeslagets rolle er ikke å arrangere aktivitet for lokallagene, men skolere 

lokallagene og dets styrer slik at de er rustet til å stå på egne bein. Fylkeslagets 

oppgave vil også være å bistå lokallaget i planlegging og gjennomføring av 

aktivitet mm. der det trengs. Formålet med denne planen er å verne om 

lokallagstilhørligheten. 

En annen viktig del av formålet til denne planen er å sørge for at lokallagene og 

lokallagsstyrene som styrer lokallagene er team, som sammen jobber for et 

felles mål. Lokallagsledervervet skal ikke være en ensom jobb, men en givende 

jobb som leder av et fantastisk samarbeidende team.  

Gro Harlem Brundtland sa det så godt: »Det nytter ikke å være en skinnende 

stjerne på himmelen alene.»  

 

Skrevet av Hilde Solli, Nikolai Hagensen Eide og Christine Holmgren.  

Behandlet av fylkesstyret 16.12.16.  
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ÅRSMØTE 

Et lokallagsår starter med årsmøte. 

Årsmøtene til lokallagene i AUF i Troms 

legges fortrinnsvis til høsten og skal avholdes  

senest innen utgangen av oktober. 

Lokallagskontaktene i fylkesstyret skal alltid 

være tilstede på årsmøtene til sine lokallag.  

Dette for at styrene i lokallagene umiddelbart  

skal kunne skape en god relasjon til sin  

lokallagskontakt. I etterkant av årsmøtet 

skal fylkessekretær sende en aktivitetsplanlegger 

til lokallagene som senere følges opp av fylkesstyret.  

 

SKOLERING 

Lokallagslederskolering; Kort tid etter nytt 

styre er valgt, skal det arrangeres 

lokallagslederskolering for alle 

lokallagsledere i fylkeslaget. Skoleringen 

skal legge særlig vekt på lokallagsleder som 

teambuilder, men også organisatorisk og 

politisk skolering. Det skal også legges  

stor vekt på viktigheten av kjennskap og 

samarbeid lokallagslederne seg imellom. 

Slik kan vi sørge for sterke lokallag.  

 

Lokallagsstyreskolering; I denne perioden skal det også arrangeres felles 

lokallagsstyreskolering, for alle lokallagsstyrene i fylkeslaget. Vi ser en klar 

tendens til at lokallagets engasjement og drivkraft ofte ligger hos en person, 

lokallagsleder. Når denne personen forsvinner, møter lokallaget på motgang og 

aktiviteten dør ut. Gjennom en lokallagsstyreskolering vil alle medlemmer av 

det nyvalgte lokallagsstyret få en grundig opplæring i hvordan man skal drive et 



lokallag. Det skal også her legges særlig vekt på teambuilding, så vell som 

organisatorisk og politisk skolering. Organisatorisk nestleder i fylkeslaget har et 

særlig ansvar for skoleringen.  

AKTIVISERING 

Kampanjemåned: Aksjon i sentrum.  

Å være med i AUF er, og skal være, 

gøy. I denne perioden skal 

hovedfokuset ligge på aktivisering av 

lokallagene, gjennom aksjoner og 

annen aktivitet som viser AUF på sitt 

beste. Fylkesstyret skal så godt det lar 

seg gjøre, bistå lokallagene i 

planlegging og gjennomføringen av 

aktivitet i denne perioden. Her er 

 aktivitetsplanleggeren et godt verktøy.  

 

UTFORDRING 

Kampanjemåned: Fra ide til politikk. 

Å utarbeide nyskapende politikk er en sentral 

del av det å være med i en politisk 

ungdomsorganisasjon som AUF.  I denne 

perioden skal derfor hovedfokuset ligge på 

nettopp dette. Lokallagene skal aktivt 

biståes i arbeidet, feks. Gjennom 

arrangering av regionale workshops. 

Politisk nestleder i fylkeslaget har et 

særlig ansvar for dette.  I tillegg til dette 

skal det også legges stor vekt på tale- og 

debatt-trening av  lokallagene.  

 

Superskolering: I denne perioden skal det også legges vekt på aktivisering av 

medlemmer i lokallagene som har vært med en stund, gjennom 



imøtekommelse av deres behov for flere og større utfordringer. Det skal 

arrangeres talentskolering som tar for seg både politiske og organisatoriske 

utfordringer på et høyere plan. Også her skal det legges stor vekt på både 

teambuilding og nettverksbygging. 

VERDISKAPNING 

En viktig del av det å skulle være 

aktivt medlem, er å kunne få 

utbytte for den tiden og de 

ressursene en bruker i lokallaget og 

på organisasjonen for øvrig.  

 

Kampanjemåned: På trykk 

Denne perioden handler blant annet 

om å komme på trykk gjennom både 

leserinnlegg og medieoppslag. I tillegg   

til at perioden handler om å komme på  

 

trykk i lokale medier, handler perioden også om å se medlemmene og gi ros til 

de som fortjener dette. Derfor skal det i løpet av perioden gjøres tiltak for 

eksempel gjennom oppslag på nettsidene, for å bemerke de medlemmene som 

fortjener dette.  

Lokallagsledertur; Det skal i samarbeid med lokallagene arrangeres 

lokallagsledertur, for eksempel hyttetur, for alle lokallagslederne i fylket.  

Dette fordi lokallagslederne seg imellom har en spesiell relasjon som må pleies 

kjærlig. Et tett bånd mellom lokallagslederne er det ikke bare lokallagene som 

tjener på, men også fylkeslaget. Lokallagskontaktene tiltrer turen, da det også 

er viktig med et sterkt bånd mellom lokallagkontakt og lokallagsleder.  

Grunnen til at turen arrangeres i denne perioden er nettopp verdiskapning, og 

det å få noe igjen for all tid og ressurser en 

bruker på organisasjonen som lokallagsleder.  

 

MOBILISERING   
Kampanjemåned: Verv en venn.  
Mot slutten av lokallagsåret vil det alltid være 



noen som har falt fra den aktive medlemsmassen, og noen som planlegger å gi 

seg ved årsmøtet. Derfor skal det i denne perioden prioriteres å rekruttere til 

lokallagene gjennom skolebesøk mm.  Fylkesstyret skal aktivt bidra med dette. 

Medlemmene som rekrutteres i løpet av lokallagsåret skal bli gitt 

informasjonen og mulighetene som treng for å kunne bli aktivt medlem. Å 

invitere de nye medlemmene på neste medlemsmøte er et godt eksempel på 

hvordan dette kan gjøres. 

 

Kontinuerlig arbeid  

Infomail;  

Det skal minimum to ganger i året sendes ut infomail til lokallagene der det 

informeres om kommende aktivitet og hendelser. Første infomail etter 

årsmøtet til lokallagene, skal blant annet inneholde en oppdatert versjon av 

Guro’s lokallagslederperm.  

 

Regionskurs;  

Fylkeslaget bør 4 ganger i året arrangere kurs, gjerne et kurs i hver region. 

Regionene kursene arrangeres i, skal ha et særlig ansvar for å bistå fylkesstyret 

i planlegging og gjennomføring av kurset. Dette er et viktig tiltak for variasjon i 

opplegg og ansvar.  

Besøk av fylkesstyret;  

Fylkesstyret skal besøke hvert lokallag minimum 2 ganger i løpet av 

lokallagsåret, der det skal legges opp til planlegging og gjennomføring av 

aktivitet og andre ting lokallaget måtte ønske. Skolebesøk og verving kommer 

inn som en obligatorisk del her, dette for å gi lokallagene en grunnleggende 

innføring i hvordan verve og drive med utadrettet markedsføring.   

Bruk av sosiale medier; Lokallaget bør til en hver tid ha en aktiv 

facebookgruppe der alle medlemmene i lokallagene er med. Facebookgruppa 

skal blant annet brukes til informasjon om kommene aktivitet. Alle nye 

medlemmer som verves skal legges til i gruppa. Det kan også være lurt å ha en 

likerside slik at man kan vise frem lokallaget og dets aktivitet.  

 



 

 

Kjekt å vite  

Frifond;  

Alle lokallag kan søke om støtte til å drive aktivitet fra AUF sentralt. AUF sentalt 

får hvert år utdelt en aktivitetspott fra LNU som tildeles alle lokallagene i AUF 

som søker om det og får godkjent sin søknad. Summen som deles ut er felles 

for alle lokallagene, uavhengig av antall medlemmer. Søknadsprosessen 

begynner i januar, og de første midlene er som regel klare for utdeling i 

begynnelsen av mars. Frifondsmiddlene må brukes opp innen 31.12 samme år 

som de ble utdelt. Eventuelle restmidler tilbakebetales til AUF sentralt.  

Fylkessekretær hjelper lokallagene med søking og rapportering av bruk av 

frifondsmidler.  Spørsmål om søknadsprosessen, bruk av midler og rapportering 

kan fylkessekretær i fylkesstyret hjelpe med.  

 

Medlemsmøter; På medlemsmøtene i lokallagene inviteres alle medlemmer.  

Medlemsmøter kan handle om så mangt. Både lokale og nasjonale saker kan 

informeres om og debatteres, og man kan drive med politisk arbeid opp mot 

kommunepartiet og fylkeslaget. Leserinnleggskrivig og planlegging av aksjoner 

kan også gjøres. Debattskolering er en slager. Det er også medlemsmøtene som 

må bestemme hvem som skal representere lokallaget på fellesarrangementer 

med kvotering.  

  

Aksjoner: Å aksjonere er kanskje den beste måte å vise frem AUF og saker vi 

driver med på, både i media og for enkeltpersoner for øvrig.  Noe av det 

morsomste med å være AUFer er nettopp å være med på aksjon.  

Aksjoner finner vi i alle former og varianter, noen eksmpler er:  

 Sett ned handa-aksjon: Du får folk til å sette ned hånda for eller mot en 

sak som er viktig 

 Morgenaksjon: Dere deler ut f. eks. kaffe og boller til folk som velger 

kollektivtransport og sparer miljøet.  



 Varme hjerter-aksjon: Dere deler ut vaffelhjerter og varm kaffe til 

forbipasserende for å sette nys på en viktig sak, for eksempel det å vise 

omtanke i jula.  

Flere eksempler finner du i lokallagsleksionet.  

Verving; Verving er den viktigste måten å sikre aktivitet i lokallaget. Uten 

medlemmer blir det heller ingen aktivitet. Det er derfor viktig å huske på å 

verve hele tiden. Det er også viktig å huske å invitere de nye medlemmene på 

medlemsmøter og liknende. Spre vervekunnskapen videre!  

 

 

 

 

 

 


