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Kjære AUFer! 
Tusen takk for innsatsen de to siste årene. Takk for innsatsen i skolevalgene og i valgkampen. 
Takk for engasjerende temamøter og kurs i hele landet. Takk for at du har vært med på å 
vende tilbake til Utøya. 
 
Det har vært to innholdsrike år siden landsmøtet i 2014. AUF fikk da en helt ny ledelse, og det 
har vært en ære å få være leder og generalsekretær for en organisasjon som har fått til så 
mye de to siste årene.  
 
Valgkampen og skolevalgene i 2015 var et høydepunkt! AUFerne var tidlig oppe for å dele ut 
kaffe til morgentrøtte velgere, og sist i seng etter postkasseaksjoner. AUF ga et viktig bidrag i 
valgkampen i hele landet, og var flere steder avgjørende for det gode valgresultatet. I 
skolevalget klarte våre debattanter, og de som bidro på valgtorg, å sikre det beste resultatet 
for noe parti noen gang. Ungdom viste tydelig at de var misfornøyd med den sittende 
regjeringen og at de ønsket en bedre fremtid for ungdom. Det fantastiske valgresultatet 
resulterte også i mange unge folkevalgte over hele landet. Gjennom vårt folkevalgtarbeid har 
AUF markert seg i kommunestyrer, bystyrer, fylkesting og bydelsutvalg. 
 
På landsmøtet til Arbeiderpartiet sørget AUFerne for store gjennomslag. Og gjennom blant 
annet kommunestyrer og årsmøter i partilag har AUFere vært med på å forandre sitt nærmiljø, 
Norge og verden. Det er takket være AUF at Norge nærmer seg en anerkjennelse av 
Palestina, at Arbeiderpartiet gikk inn for å ta imot 10 000 syriske kvoteflyktninger og at 
helsesøster skal kunne henvise til BUP. Mange kamper er tatt og mange kamper gjenstår. Vi 
er sikre på at AUFere vil fortsette å kjempe for en ambisiøs klimapolitikk, en solidarisk 
flyktningpolitikk og en politikk for ungdom. 
 
I 2015 vendte vi tilbake til Utøya. Nye Utøya skulle være et sted for minne, læring og 
ungdommelig engasjement. Sommerleirene i 2015 og 2016 har vært store suksesser, med 
rundt 1000 deltakere fra Nordkapp AUF, fra Mandal AUF, og fra alt i mellom. Lysningen er 
godt besøkt og Hegnhuset er i gang med å ta imot de første skoleklassene. 
Takk til alle nye og gamle AUFere som har gjort det mulig for oss å igjen arrangere Utøyaleir 
og være på øya vår igjen. 
 
Internasjonal solidaritet er en kjerneverdi i vår bevegelse og AUF har de to siste årene styrket 
båndene med våre søsterorganisasjoner i blant annet Libanon, Palestina, Israel, Swaziland, 
Vest-Sahara og Kaukasus. I tillegg sitter AUF i presidiet i IUSY og overtok nylig 
presidentskapet i FNSU. 
 
AUF er i stadig i vekst, og har de to siste årene opplevd rekordhøye medlemstall. Det betyr at 
enda flere ungdommer nå er AUFere, og dermed er med på å skape en bedre fremtid for vår 
generasjon. 
 
Vi takker for samarbeidet med dere alle i perioden som er gått. Gjennom de to siste årene har 
vi lært at rekorder er til for å slås – både når det gjelder gjennomslag, medlemstall, aktivitet og 
valgresultater. 
 
Kjære AUFer, tusen takk for at du er med på å skape en bedre fremtid for ungdom! 

 
 

Mani Hussaini                                                                    Ragnhild Kaski 
Leder                                                                                       Generalsekretær  
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I perioden har organisasjonen hatt en eventyrlig medlemsvekst. Ved utgangen av 2014 hadde 
AUF 14 066 medlemmer. Året etter var tallet 14 136. 

 
Verveinnspurt i fylkene 
Medlemsveksten nasjonalt er et resultat av at mage fylker har nådd nye høyder og virkelig 
utnyttet sitt potensial. Flere har jobbet jevnt gjennom året for å få dette til, noe som har vist 
seg å være positivt for deres medlemstall. Alle har jobbet godt og har sammen sikret at vi har 
det høyeste medlemstallet på veldig mange 
år. Noen heders-eksempler ønsker vi å 
trekke frem, de med høyest medlemstall ut i 
fra befolkningstall i 2015 og de som har hatt 
størst vekst fra 2014 til 2015. Oslo var det 
største fylket i både 2014 og 2015, med 
henholdsvis 2332 og 2363 medlemmer disse 
årende 

 
Vekst i prosent (topp fem fylker) 
Sogn og Fjordane = 66,36 % 
Nord-Trøndelag = 38,61 % 
Aust-Agder = 12,26 % 
Buskerud = 12,80 % 
Oppland = 14,79 %  
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På landsmøtet i 2014 ble det valgt ut 4 områder som AUF skulle prioritere de neste årene. Her 
står det litt om hva man har jobbet med av ulike politiske tema innenfor disse områdene. 
 

Utdanning og arbeid 
Utdanning og arbeid har lenge vært ett av AUFs politiske hovedsatsingsområder. De siste to 
årene har man jobbet med arbeidsliv-, utdanning-, skatte-, privatisering- og boligpolitikk i 
tillegg til det fagligpolitiske samarbeidet. 
 
I perioden har særlig prioriteringene ligget på arbeidslivspolitikken og hvordan vi skal takle 
arbeidsledighetskrisen vi står ovenfor. AUF har vært en tydelig stemme både utad og innad i 
partiet for en ungdomsrettet arbeidslivspolitikk. Gjennomslag som NAV ung i partiets forslag 
til revidert nasjonalbudsjett har vært viktig for AUF, og viser også hvilken tyngde vi tar med 
oss inn i partiet i arbeidslivsspørsmål. Andre gjennomslag på arbeidslivspolitikken opp mot 
partiet er at ungdomsgarantien skal gjelde til man fyller 35 år, 
 
Skolepolitikken har det også blitt jobbet systematisk med for å få gjennomslag. Noen av de 
viktigste gjennomslagene vi har fått er skolehelsetjeneste-norm og at skolehelsetjenesten skal 
kunne henvise videre til BUP som ble vedtatt på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i 2015.  AUF 
har også vært sentral i kampen 
mot fraværsgrensa sammen med 
blant annet Elevorganisasjon. 
Lokallag og fylkeslag over hele 
landet har gått i demonstrasjoner 
og vært tydelige på AUFs nei til 
fraværsgrensa. Vi har vært kare i 
våre krav opp mot 
Arbeiderpartiet og tydelige utad 
om at fraværsgrensa må fjernes. 
 
Skattepolitikk har vi også i denne 
perioden fokusert mye på, og 
lagt et grunnarbeid opp mot 
landsmøtet til partiet i 2017. På 
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årsmøtene i fylkeslagene til partiet i 2015 sendte flere fylkeslag inn forslag på formueskatt, 
arveavgift, boligskatt med mer – og flere steder ble det også gode gjennomslag for AUF. 
 
Privatiseringspolitikk med da spesielt fokus på privatisering i utdanningsløpet og i barnehager 
har vært viktig i den siste perioden. AUF har spesielt samarbeidet godt med Linn Herning i For 
Velferdsstaten. Gjennom presseoppslag, gjennomslag i partiets fylkeslag og press opp mot 
partiet har vi dannet grunnlag for videre privatiseringsdebatt den kommende tiden. 
 
Det fagligpolitiske arbeidet har det vært stort fokus på både organisatorisk og politisk. Vi har 
møtt de aller fleste forbunda og diskutert viktige saker for dem og for oss. De har også vært 
aktive opp mot programarbeidet til AUF. Samarbeid med fagbevegelsen vil mer konkret bli 
nevnt i eget avsnitt. 
 
Miljø og klima 
Siste periode har det vært jobbet med å gjøre klima- og miljøarbeidet i AUF bredere, og 
inkludere flere lag og saker enn bare de tradisjonelle klima- og miljøaspektene. Det har derfor 
vært viktig og sett på næring, industri og gode løsninger for fremtidens fornybare fremtid. En 
viktig oppgave har vært å konkretisere hvordan man i praksis kan få til et grønt skifte. En 
synkende oljepris bidro til at det “grønne skiftet” på alvor ble et begrep i politikken, men man 
har fokusert på å se forbi begrepet, og heller finne de konkrete tiltakene for et grønt skifte. 
Intensjonen til det grønne skiftet har kanskje blitt slitt bort i bruken som et retorisk poeng, 
men det å lage et lavutslippssamfunn handler fortsatt om de gode løsningene. Derfor har blitt 
jobbet med å spisse AUFs politikk til å fokusere på krav og konkrete forslag til løsninger, 
isteden for bare krav. Særlig i møtet med Arbeiderpartiet både nasjonalt og lokalt har en slik 
arbeidsordning fungert godt til å få gjennomslag. 

 
En av de viktige seirene har i perioden 
har vært saken om iskanten. Det har 
vært en av de meste omtalte og 
diskuterte miljøsakene for perioden, og 
det er mye takket være AUFs arbeid og 
press. Da saken kom opp var vi tidlig på 
banen, innhentet informasjon og 
snakket med ulike fagfolk som kunne 
hjelpe oss å forstå saken. Vi klarte også 
å markere oss gjennom presseoppslag 
og leserinnlegg, både fra sentralt hold 
og ute i organisasjonen. Dette var en 
viktig for å forankre tematikken, og 
holde liv i saken. Siden vi gjorde en 
grundig jobb allerede fra starten, klarte 
vi å snu Arbeiderpartiet i saken. Gjennom først å få til et vedtak på landsmøtet og senere også 
gjennom å binde stortingsgruppa til vedtaket, gikk Arbeiderpartiet gikk i mot regjeringens 
flytting av iskanten.  Dette skapte mye debatt og ikke minst splid mellom regjeringen og 
samarbeidspartiene, samtidig som det styrket Arbeiderpartiets miljøprofil. 
 
Kampen om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er fortsatt et viktig stridsspørsmål for 
AUF og Arbeiderpartiet. Siden vedtaket i 2013 har saken ligget fast, men på landsmøtet i 2017 
vil det være en ny sjanse for å en gang for alle legge saken død. I perioden har man holdt 
kontakt med miljøbevegelse og andre parter for å holde følge med saken, og i siste del av 
perioden har vi jobbet med og startet mobiliserings- og skoleringsarbeid for å klare å vinne 
saken på landsmøtet i Arbeiderpartiet 2017. 
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Internasjonal solidaritet  
Internasjonal solidaritet har alltid vært en grunnleggende verdi for AUF, og landsmøteperioden 
2014-2016 er intet unntak. 
 
I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte i 2015 
var det en hovedprioritering å få gjennomslag 
for anerkjennelse av en palestinsk stat og i 
tillegg har det også blitt satt fokus på 
flyktningsituasjonen i verden og da særlig 
utfordringene for syriske flyktninger. Etter en 
god jobb i hele organisasjonen i forkant fikk 
man gjennomslag for dette og endelig et 
tydelig Arbeiderparti som sier at okkupasjonen 
av Palestina må opphøre. 
 
AUF har vært en tydelig stemme i kampen mot atomvåpen, og har høstet mye anerkjennelse 
for innsatsen for et forbud mot atomvåpen. Også arbeidet mot eksport av militære varer til 
diktatur har vært et fokus de siste to årene. 
På landsmøtet 2016 blir det lagt fram et nytt internasjonalt program og arbeidet rundt dette 
har vært en viktig del av organisasjonens internasjonalt-ansvarlig sitt arbeid de siste 
månedene. Programmet har fått tittelen “En solidarisk, rettferdig og feministisk verden”, og 
fokuserer særlig på feminisme, ulikhet og migrasjon. Mye har skjedd på det internasjonale 
feltet og med det arbeidet som er lagt ned og nå landsmøtets vedtak har vi lagt grunnlaget for 
videre godt arbeid med gjennomslag for en bedre internasjonal politikk i Norge fremover. 

 
Likestilling og inkludering 
I denne perioden har det vært likestilling, asyl og rus man har jobbet mye med og fått konkrete 
gjennomslag for. Strukturert, faktaorientert og godt arbeid ute i fylkene har vært en god 
arbeidsform som har sikret enorm gjennomslag på disse feltene. 
 
Norske tv-skjermer og aviser ble fylt av bilder fra tragedien som utspilte seg i Middelhavet, og 
det ble lagt press på myndigheter og norske partier om å ta affære rundt flyktningsituasjonen. 
Dette bidro til å få gjennomført politikk på kortere tid enn man vanligvis ville maktet. AUF 
hadde som mål å få gjennomslag for sin uttalelse i rundt halvparten av fylkespartiene, men 
grunnet godt skolerte og dyktige folk ute i fylkeslagene våre fikk vi gjennomslag i hele 15 
fylkesparti og et klart flertall av medlemmene i Arbeiderpartiet. 
 
Resultatet ble derfor også et klart vedtak fra Arbeiderpartiets landsmøte - vi skulle ta imot 10 
000 flyktninger over 2 år - en stor seier for AUF. Man fikk også i sammenheng med det et 
vedtak om en mer human politikk overfor asylbarn som har 
lenge vært en viktig kamp for AUF. 
 
AUF har et stort engasjement for ruspolitikk og med tydelig 
vedtak gjort av vårt landsmøte i 2014 gikk vi i front for å 
skape en ny retning for ruspolitikken på Arbeiderpartiets 
landsmøte. Igjen hadde flere av fylkeslagene gjort et godt 
arbeid ute i fylkene som sørget for at flere av fylkespartiene 
var med oss i kampen for å få heroin inn i LAR, som ble 
vedtatt på landsmøte og nå jobbet for av Arbeiderpartiet på stortinget.  
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Organisatorisk arbeid i de prioriterte områdene 
Politisk gjennomslag har vært en samlet oppgave for hele AUF som organisasjon, og der 
jobber man mye på tvers av ansvarsområder. Selv om man både i fylkene og sentralt har 
tillitsvalgte som har et spesielt ansvar. De organisatoriske oppgavene har ligget mer til hver 
enkelt ressursgruppe i sentralstyret, og de har jobbet med dette på ulike måter som nevnt 
nedenfor. 
 
Ressursgruppen for utdanning og arbeid (RUTA) 
AUF har mange dyktige og engasjerte medlemmer i fylkene og lokallaga, som brenner for en 
bedre skole og et rettferdig arbeidsliv. RUTA har hatt det organisatoriske ansvaret for særlig å 
følge opp og bidra til skoleringene av fylkeslagene skole – og arbeidsledere. Vi har hatt tett 
kontakt i perioden med alle skole – og arbeidslederne ute i fylkeslagene. Vi har brukt mye tid 
på å følge dem opp og på å engasjere dem i arbeidet som RUTA holder på med. På denne 
måten har også vi som ressursgruppe lært mye og blitt bedre, gjennom tett kontakt med de 
som sitter med ansvaret i fylkeslagene. Vi har fortsatt med skole og arbeidsleder – manualen, 
som vi mener er et godt verktøy. I tillegg har vi hatt stort fokus på å ofte sende ut nyttig 
informasjon, forslag på leserinnlegg og saker å jobbe med ut til skole og arbeidslederne. I 
tillegg har vi hatt ansvar for vår del av de faste skoleringstilbudene som SMIL kurs og bolkene 
til RUTA på sommerleir 
. 

 
 
I 2016 har også ressursgruppa for utdanning og arbeid gjennomført en kampanje om 
ungdomsledighet. Den kampanjen gjennomførte vi i tett samarbeid med de folkevalgt-
ansvarlige, slik at også de folkevalgte ute i kommunene og fylkeslaga fremmet interpellasjoner 
og forslag om viktige saker som Skiensmodellen og NAV ung. I kampanjen besøkte vi flere 
bedrifter som jobbet med å få unge inn i arbeidslivet. Vi besøkte NAV Ung prosjektet i 
Sarpsborg og Fontenehuset på Grønland. Gjennom disse besøkene lærte vi mer om hvilke 
verktøy man trenger for å få flere unge inn i arbeidslivet. I kampanjen var fylkeslaga tett 
knyttet på og de gjennomførte flere aksjoner for lærlingeplasser, sett handa ned for flere 
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arbeidsplasser osv. Det ble også arrangert flere temamøter og bedriftsbesøk ute i fylkeslaga. I 
forkant av kampanjen ble det utarbeidet en kampanjehåndbok og flere faktaflak som ble sendt 
ut til fylkeslagene. 
RUTA har også brukt tid på viktige samarbeidspartnere for oss som fagbevegelsen, 
Elevorganisasjonen, NSO, For Velferdsstaten og andre viktige og relevante organisasjoner 
innen utdanning og arbeidsliv. I tillegg har vi deltatt i en rekke paneldebatter på ulike 
arrangementer om temaer som arbeidsliv, utdanning, fraværsgrensa med mere. 
 
Samarbeid med fagbevegelsen 
En sterk og innflytelsesrik fagbevegelse er et selvstendig og viktig politisk mål for AUF. I løpet 
av perioden har vi prioritert å styrke samarbeidet med særlig den unge delen av fagbevegelsen 
høyt. Ressursgruppa og/ eller AUFs ledelse har deltatt på alle arrangementer i regi av 
fagbevegelsen som vi har blitt invitert til, og deltatt på en rekke kurs og skoleringer i AUFs 
fylkeslag og lokallag for å sette fokus på faglige spørsmål og arbeidsliv. AUF har i perioden 
markert støtte til og deltatt i flere viktige streiker, spesielt i streiken mot endringene i 
arbeidsmiljøloven da AUF tok ut alle sine ansatte i streik. 
RUTA har også hatt flere dialogmøter med de fleste av forbundene for å diskutere viktige 
politiske saker for dem og for oss. 

Sentralstyrets ressursgruppe for utdanning og arbeid  

Håkon Knudsen, leder 

Ina Libak 

Ole Martin Juul Slyngstadli 

Politiske rådgivere for ressurgruppa for utdanning og arbeid i perioden 

Astrid Willa Eide Hoem 

Aud Helen Wernberg Øyen 

 
Ressursgruppen for klima og miljø (MILK) 
I perioden var også klimaforhandlingene i Paris et hovedtema. På tross av at vi ikke deltok på 
forhandlingene, jobbet vi mye med dette. MILK produserte en podkast med 
klimaforhandlingene som tema, og det har vært tema både på SMIL-kurs og diverse 
skoleringer for fylkeslagene. Vi har også avholdt ”miniforhandlinger”, hvor AUFere har fått 
simulere klimaforhandlingene og lære hvor vanskelig det faktisk er å få til en klimaavtale. MILK 
hadde et godt samarbeid med organisasjonene og de unge Arbeiderparti-representantene som 
var til stede under klimaforhandlingene. 
 
MILK har i perioden jobbet tett med miljøorganisasjoner og andre som har fremmet klima- og 
miljøsaken. Et godt samarbeid har vært viktig for å få kunnskap, men også for å hente inn 
støttespillere på flere arenaer. 

Sentralstyrets ressursgruppe for klima og miljø 

Helen Ingrid Andreassen, leder 

Tor-Martin Torbergsen 

Eirik Schrøder 

Politiske rådgiver for ressursgruppa for miljø og klima i perioden 
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Eilif Swensen 

 
 
Ressursgruppen for internasjonalt (IRG) 
Ved siden av internasjonale prosjekter og internasjonalt samarbeid, har ressursgruppa for 
internasjonalt hatt tett kontakt med relevante sivilsamfunnsorganisasjoner og ute i 
fylkeslagene våre. 
 
Høstkampanjen 2014 var “Don’t settle” og fokuserte på israelske bosettinger på palestinsk 
jord. I forbindelse med kampanjen ble det gjennomført skoleringer i organisasjonen, sendt ut 
leserinnlegg og gjennomført en aksjonsdag. Denne kampanjen la mye av grunnlaget for 
gjennomslag på APs landsmøte for at okkupasjonen av Palestina må opphøre. 
 

Kampen for selvbestemmelse for folket i Vest-
Sahara har lenge vært en viktig sak for AUF, 
og i perioden har den vært en av de viktigste 
sakene. Høsten 2015 ble det produsert en 
kortfilm under et besøk i flyktningleirene. 
Denne filmen hadde stor suksess i sosiale 
medier, og har så langt blitt delt 372 ganger på 
Facebook, og hatt over 19 600 visninger. Vest-
Sahara var også tema for verveuken med 
internasjonalt tema, og både interaktiv 
skolering og en ny brosjyre om Vest-Sahara 
ble produsert. 

 
Gjennom perioden har ressursgruppa hatt et tett og godt samarbeid med flere 
sivilsamfunnsorganisasjoner. Høsten 2015 ble det gjennomført en møtedag hvor 
ressursgruppa møtte med de fleste av de mest relevante sivilsamfunnsorganisasjonene innen 
vårt politikkfelt. Dette ga oss en mulighet til å få direkte innspill, samt etablere kontakt som 
gjorde det enklere å dra nytte av deres fagkompetanse senere. 

Sentralstyrets ressursgruppe for internasjonalt 

Emilie Bersaas, leder 

Ingrid Marie Vaag Endrerud 

Munir Jaber 

Politiske rådgivere for ressursgruppa for internasjonalt 

Ane Tosterud Holte 

Ingrid Rostad 

 
Ressursgruppen for likestilling og inkludering (LINK) 
På SMIL-kurset i april var det et godt oppmøte blant LINK-lederne, og flere av de satt igjen 
med gode ideer og planer for hva de hadde lyst å gjennomføre i egne fylker og fylkesstyrer. 
Fokuset her ble asyl, likestilling og psykisk helse. I etterkant av dette kurset har man hatt en 
relativt jevn kommunikasjon med de ulike LINK-lederne, og man har også brukt 
Facebookgruppa aktivt for å dele erfaringer, leserinnlegg og ideer til arbeidet ute i fylkene. 
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Dette har vært til stor fortjeneste for ressursgruppen og de ansvarlige ute i fylkene slik at man 
har kunnet fått inspirasjon og hjelp til hvordan arbeidet kan bli bedre. 
 
Likestillingssituasjonen i organisasjonen 
Per dags dato er 11 av 19 fylkesledere kvinner, i tillegg til at antallet mannlige LINK-ledere har 
økt. Til tross for at dette er positive tegn er mye fortsatt ugjort, og vi er helt avhengig av 
større bevissthet rundt likestilling i organisasjonen, og særlig blant guttene. Det krever at man 
har et sterkere fokus på likestilling i organisasjonen, og dette fokuset må komme i alle ledd - 
fra SST og ned til lokallagene. 
I 2016 har man valgt å arrangere jentesamling i forkant av landsstyremøtene - så langt har 
man diskutert både kvinner i næringslivet og utfordringer man møter som kvinne i politikken. I 
tillegg kommer man til å gjennomføre en likestillingsundersøkelse for perioden 2016-2018. Sist 
gang dette ble gjennomført var i 2006-2008, altså ti år siden. 

Sentralstyrets ressursgruppe for likestilling og inkludering 

Ida Ødegaard, leder 

Sindre Lysø 

Linn Kristin Engø 

Politiske rådgivere for ressursgruppa for likestilling og inkludering i perioden 

Snorre Skjevrak 

August Hansen 
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Arbeiderpartiets 65. ordinære landsmøte ble avholdt 16.-19. April 2015. AUF var som vanlig 
godt representert, med 45 AUFere som del av samtlige fylkesdelegasjoner, i tillegg til Ragnhild 
Kaski og Håkon Knudsen i landsstyret og Mani Hussaini i sentralstyret. 
På dette landsmøtet ble det fattet mange viktige vedtak, og AUF fikk mange politiske seire. 
 
Disse inkluderer vedtak om: 

• å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria  
• at okkupasjonen i Palestina må opphøre og en anerkjennelse av Palestina dersom 

situasjonen ikke bedres 
• å få heroin inn som en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
• å ikke flytte iskanten 
• at Norge ikke kan være uberørt av at ¾ av kjente oljeforekomster må bli liggende i 

bakken 
• helsesøster skal kunne henvise til BUP 
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Valgkamp 
Valget i 2015 var et bra valgt for AUF og Arbeiderpartiet vant tilbake makten i store byer, som 
er viktig frem mot Stortingsvalget i 2017. 
AUF gjorde et brakvalg i 2015. Vi vant skolevalget nasjonalt med det beste valgresultatet noen 
sinne, 31.9%. Vi vant alle fylker, og vi vant i fylker vi aldri har vunnet før. AUF hadde de beste 
debattantene, og det beste politiske budskapet. Viktigheten av det politiske budskapet er den 
klart viktigste erfaringen fra dette valget. 
Budskapet vårt var positivt og rettet mot fremtiden, men samtidig handlet det om forskjellen 
mellom Høyre og Frp-regjeringen og Arbeiderpartiet. Det politiske budskapet ble formulert 
gjennom tre hovedbudskap: 

• En bedre fremtid for ungdom 
• Politikk handler om deg, din fremtid og dine muligheter 
• Det handler om oss 
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Vårkampanje  
Valgkampmaskineriet ble testet på våren 2015 når vi gjennomførte kampanjen ”Bruk 
Stemmeretten”.  
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Debattskolering 
Den sentrale debattskoleringen ble avholdt i Kristiansand med rundt 90 deltakere. Den 
sentrale debattskoleringen varte i tre dager. Debattskoleringen var mye større enn tidligere år, 
både i omfang og i antall deltakere. 
Sosiale medier 
AUF brukte flere ulike medier i valgkampen. Instagram, twitter og Facebook ble brukt for å 
spre budskapet vårt gjennom filmer, bilder og andre innlegg. Våre innlegg fikk utrolig stor 
respons, og ble sett, likt, delt og kommentert i flere måneder etter at de ble lagt ut. Bruken av 
sosiale medier hang godt sammen med det politiske budskapet og den grafiske profilen, slik at 
alle de små og store tingene vi gjorde, skrev, sa eller laget var med å bygge opp under den 
fortellingen vi hadde valgt oss. 
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Sommeren 2015 ble det for første gang arrangert sommerleir på Utøya etter angrepet på AUF 
22. juli 2011. “Internasjonal solidaritet” var tema for leiren, og man ønsket å løfte blikket ut i 
verden slik vi har tradisjon for på Utøya. På sommerleiren i 2016 startet vi veien mot valgseier i 
2017 med temaet “Vi bygger landet for fremtida”. Diskusjoner vi ønsker i organisasjonen frem 
mot landsmøtene og inn i valgkampen ble grunnlaget for et fantastisk program. Det har vært 
viktig å ha program på sommerleirene som har gitt skolering til våre medlemmer på viktige 
saker for organisasjonen, men også for å starte diskusjoner og skape ny politikk i årene 
fremover. Personer i vår bevegelse har hatt en sentral rolle, men man har også lagt vekt på å 
invitere folk utenfor. Invitere motstandere som skaper debatt, personer som er dyktige på 
aktuelle tema og ungdom som belyser ungdom sine utfordringer. Dette samtidig med mye 
sosialt program som f.eks. konserter, quiz, film og ulike praktiske verksteder, har gitt oss 
rekordmange deltakere. AUF har virkelig tatt tilbake Utøya, og nye AUFere har de siste to 
årene fått oppleve å skape engasjement i fellesskap slik det også tidligere har vært på øya vår. 
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Landsstyremøter 
Det har blitt avholdt 6 landsstyremøter i perioden. Fylkene har sendt inn mange uttalelser som 
landsstyret har tatt stilling til og satt en god standard for politisk diskusjon på møtene. Det har 
vært viktig for å ha politikk som vi kan profilere oss på i debattene som går i media og slik at vi 
både kan være aktuell og være synlig på nye utfordringer som er viktig for våre medlemmer. I 
tillegg har landsstyremøtene blitt et sted der vi også skolerer våre fremste representanter i 
fylkene på debatt og taleteknikk, politiske områder og hvordan de kan bygge fylkeslagene 
enda bedre og større. Det har vært et viktig samlingssted både for sentralt og fylkene for å 
utveksle erfaring og inspirasjon til hvordan vi kan bli bedre.   
 

Andre skoleringer gjennom perioden 
Lokallagslederskolering 
3.august ble det avholdt skolering for lokallagsledere på Utøya. Her ble deltakerne skolert på 
mediehåndtering, verving, hvordan være en god leder og økonomi. Det ble brukt mye tid på 
gruppearbeid og bli kjent med hverandre for at lokallagslederne skulle få dele gode og dårlige 
erfaringer fra sine lokallag. 
Lederskole 
Gjennom 2016 har det blitt gjennomført tre helgesamlinger for dette årets 23 deltakere på 
lederskolen, AUFs øverste skoleringsopplegg. I løpet av samlingene har det blitt gitt skolering i 
tale- og debatteknikk, forhandlinger, kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering, ledelse, 
ideologi og retorikk. I tillegg har deltakerne jobbet med to ulike prosjekter, ett politisk og ett 
organisatorisk. Årets utgave av lederskolen avsluttes i løpet av høsten 2016 med utplassering i 
stortingsgruppa, på partikontoret eller hos LO, Fagforbundet eller Norsk Folkehjelp. 
 

SMIL-kurs 

I perioden ble det avholdt to 
SMIL-kurs - på Vindern skole i 
april 2015 og på Utøya i april 
2016. På disse to kursene ble 
SMIL-ledere fra hele landet 
skolert i tema som faller innenfor 
AUFs politiske målområder, f.eks 
LoVeSe, psykisk helse, arbeidsliv 
og AUFs internasjonale arbeid. 
Ressursgruppene stod fritt til å 
organisere egne bolker. SMIL-
helga er den éne gangen alle 
SMIL-lederne møtes, og det ble 
derfor lagt opp til både skolering 
og sosiale aktiviteter for å knytte 
bånd mellom deltakerne.  
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 2014 2015 

Driftsinntekter kr 19 656 786 kr 54 598 821 

Driftskostnader kr 26 626 208 kr 61 750 348 

Årsresultat kr -6 969 422 kr -7 151 528 

Eiendeler kr 21 011 460 kr 12 828 629 

Gjeld kr   3 039 396 kr   1 896 030 

Egenkapital kr 21 011 460 kr 12 828 630 
2014 

Årsregnskapet for 2014 viser et underskudd på kr 6 529 966 mot et underskudd på kr 
2 418 543 i 2013. Etter at utgifter på kr 5 962 828 knyttet til gjenreisningen av Utøya 
er trukket fra viser årsregnskapet til AUF et reelt underskudd på kr 567 138. 

2015 

Årsregnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 7 039 464 mot et underskudd på kr 
6 529 966 i 2014.  Underskuddet består av 8 277 527 som er netto resultat på 
Utøyafondet etter kostnadsført overføring. Når resultatet til Utøyafondet er trukket fra 
viser årsregnskapet til AUF et overskudd på kr 1 238 063. 
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Politisk budskap 
Gjennom perioden har vi jobbet mye med å utvikle og etablere politiske budskap som kan stå 
seg over lengre tid. Sentralt i dette arbeidet var en forenkling av politikk og budskap, slik at 
det skulle være lett å huske, men ikke minst lett å forstå. Et slikt destillert budskap gjør at 
AUF framstår som tydelig, konkret og troverdig. Budskapene danner en rød tråd for 
kommunikasjonen, og er nyttige knagger man kan henge politikken på. Dette har fungert godt 
i perioden, og vært en viktig del av suksessoppskriften. 
 
I valgkampen 2015 hadde vi budskapene “En bedre framtid for ungdom”, “Politikk handler om 
deg, din fremtid og dine muligheter” og “Det handler om oss”. Disse dannet grunnen for 
politikken og kommunikasjonen vi hadde i valgkampen. 
 
I 2016 lanserte vi et nytt budskap: “Vi bygger landet for framtida”. Dette budskapet skal følge 
oss inn mot valgkampen, og danne grunnlaget for strategien vi skal vinne valget med. “Vi” 
signaliserer fellesskap, og kan brukes til å omfatte mange plan: organisasjonen, 
arbeiderbevegelsen, sosialdemokratiet. “bygger landet” symboliserer prosjektet som driver 
politikken vår. Den sosialdemokratiske ånden har vært å bygge stein på stein, og ta grep for å . 
Dette henspiller både tilbake til gamle Arbeiderparti-slagord, men handler også om nåtiden. 
“for framtida” stadfester framtidsperspektivet. AUF representerer framtiden, og vi er 
opptatt av at politikken vi lager i dag får konsekvenser for framtidas generasjoner. 
 
Folkevalgt 
Folkevalgtarbeidet har vært en av AUFs viktigste satsinger de siste årene. AUF fikk etter 
valget i 2015 valgt inn rekordmange folkevalgte i byer, bydeler, kommuner og fylker. 
Satsingen på folkevalgtarbeidet har vært viktig for å styrke og hjelpe våre folkevalgte til å bli 
sikrere på sin rolle og for å få gjennomslag for AUF politikk lokalt. 
 
AUF har systematisk jobbet med de folkevalgte gjennom skolering, større kampanjer og 
en  oppfølging. Det har vært viktig å jobbe med en felles kommunikasjon ut, slik at budskapet 
fra våre folkevalgte er lik landet over. Det å ha en rådgiver med ansvar for folkevalgtarbeidet 
har vært en styrke for den daglige oppfølgingen av de folkevalgte. Vi har også hatt stor 
oppslutning om våre konferanser og har også samlet våre folkevalgte på sommerleir. I 
perioden har vi hatt større kampanjer og samarbeid med andre organisasjoner som blant annet 
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Norges Handikapforbund (NFH) og Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) om universell 
utforming og er i gang med planleggingen om en kampanje om etiske investeringer sammen 
med Changemaker, Norsk Folkehjelp, Solidaritetsungdommen, Fagforbundet, 
Palestinakomiteen og Støttekomiteen for Vest-Sahara. Våre folkevalgte har også løftet saker 
som NAV Ung og Skiensmodellen under ressursgruppa for arbeid og utdanning sin 

kampanjeuke. 
 
Arrangementer 
Kandidatsamling 
10-12.april 2015 på Stortinget ble det arrangert en konferanse for kandidater til kommune- og 
fylkestingsvalget. Denne skoleringen ble brukt på å skolere kandidatene innenfor ulike 
områder, blant annet hvordan komme på i media, hva vil det si å være listekandidat for 
Arbeiderpartiet, samt nettverksbygging. En slik skolering var viktig for å sikre at AUFs 
kandidater ved valget skulle ha de verktøyene de trengte for å bli valgt inn. 
 
Folkevalgtkonferanse 
9 – 10. april 2016 avholdt vi en konferanse for AUFs folkevalgte, som ble en stor suksess. Det 
var stor pågang og mange gode tilbakemeldinger etter konferansen. Her samlet vi både nye og 
erfarne folkevalgte til en skolering om privatisering, integrering og ekstremisme, 
kommuneøkonomi og mye mer. Det ble også et fokus på universell utforming som en kick-
start til kampanjen de folkevalgte skulle ha om universell utforming i kommunene. Helgen ble 
også brukt til å bli kjent og knytte bånd med andre folkevalgte i samme situasjon. Denne typen 
skoleringen er viktig for å få en forståelse av hvordan få gjennomslag for AUF-politikk lokalt. 
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I landsmøteperioden har vi hatt to større internasjonale prosjekter, et Midtøstenprosjekt 
finansiert av Norad, og et Øst-Europa-prosjekt finansiert gjennom LNU Demokratistøtte. 
 
Midtøsten- trilateralt samarbeid i Palestina og Libanon 
Midtøsten-prosjektet har vært et trilateralt samarbeid med Fatah Youth i Palestina og 
Progressive Youth Organisation i Libanon. Det har vært svært nyttig for de to organisasjonene 
å få en møteplass. Særlig har dette kommet tydelig fram gjennom at prosjektet har vært et 
kvinner kan-prosjekt og fokusert på likestillingsutfordringer begge organisasjonene deler. 
Det har blitt gjennomført to internasjonale seminar, ett i Kypros og ett i Libanon. Gjennom 
disse internasjonale seminarene har deltagerne fra AUF også fått verdifull kunnskap om 
forholdene i både Palestina og Libanon. Som en del av prosjektet har det også blitt 
gjennomført vellykkede lokale seminar og en nasjonal konferanse i begge samarbeidslandene. 
Internasjonalt samarbeid. I 2016 fikk AUF bare en liten del av søknadssummen til å fortsette 
samarbeidet med Progressive Youth Organisation og Fatah Youth, derfor har prosjektet blitt 
nedskalert og planlegges utfaset. 
 
Øst-Europa- trilateralt samarbeid i Hviterussland og Georgia 
Etter mange års samarbeid med vår georgiske søsterorganisasjon Young Socialist of Georgia 
ble dette faset ut på midten av 2000-tallet. I 2014 ble samarbeidet tatt opp igjen, som en del 
av et trilateralt prosjekt med Hviterussland. Dette prosjektet ble videreført i 2015, men 
grunnet utfordringer med finansiering ikke i 2016. 
Prosjektet har hatt fokus på 
organisasjonsutvikling og 
likestilling. Det ble gjennomført 
tre internasjonale seminar i 
2015, i Georgia, Norge og 
Litauen (det er ikke forsvarlig å 
gjennomføre internasjonale 
seminar i Hviterussland). 
Prosjektet har bidratt til økt 
kunnskap om både den politiske 
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situasjonen i Georgia og Hviterussland i AUF, og vært en viktig arena for å gi politisk støtte til 
søsterorganisasjonene i sitt arbeid for demokrati i sine land. 

Solidaritetsfondet 

Solidaritetsfondet er AUFs eget solidaritetsfond, som har eksistert siden 1995. Fondet har 
som formål å støtte våre søsterorganisasjoner i deres politiske arbeid. AUFs ansatte gir 
månedlige 1,5 prosent av sin lønn til fondet, i tillegg til andre gavmilde AUFere. 
Fondet ble i landsmøteperioden brukt til blant annet å dekke reise til IUSY World Council og 
IUSY World Congress for vår søsterorganisasjon i Swaziland, SWAYOCO. Vi har også støttet 
våre kamerater i vår søsterorganisasjon i Hviterussland med støtte til å ha et kontor og til å 
delta på sommerleiren til YES. Det ble også brukt midler fra Solidaritetsfondet for å dekke 
reise og opphold på sommerleir for gjester fra søsterorganisasjoner.  
 
I oktober 2016 var SOL-fondet på 843 742,00 kroner. Retningslinjene for SOL-fondet ble 
revidert på landsstyremøte våren 2012.   
 
Mindre prosjekt i perioden 
Swaziland 
Etter å ha hatt en viss kontakt med søsterorganisasjonen i Swaziland, SWAYOCO i flere år, 
blant annet gjennom gjester på sommerleir, ble det i januar 2015 gjennomført en studiereise til 
Swaziland og Sør-Afrika. Det ble gjennomført møter med representanter fra SWAYOCO, 
fagbevegelsen og andre relevante aktører. Denne reisen har dannet grunnlaget for tettere 
samarbeid med SWAYOCO også framover. 
 
Vest-Sahara 
Det har blitt gjennomført flere besøk til de saharawiske flyktningleirene i Algerie, finansiert 
gjennom LNU-støtte. Det ble i 2014 gjennomført et prosjekt med seminar i leirene finansiert av 
ungdomsbevilgningen Nord/Sør. Det har også blitt gjennomført besøk i forbindelse med 
kongress i AUFs søsterorganisasjon UJSARIO finansiert av infostøtten til LNU. I 2015 ble det 
gjennomført en reise hvor formålet var å produsere en film om situasjonen i leirene. 
 
Internasjonalt samarbeid 
AUF er aktive deltagere i FNSU – sammenslutningen av sosialdemokratiske 
ungdomsorganisasjoner i Baltikum og Norden. Ledelsen i organisasjonene møtes flere ganger i 
året. Det deltok en større delegasjon fra AUF på både FNSU-konferansen høsten 2015 og 
FNSU-kongressen høsten 2016 som begge ble avholdt i Espoo, Finland. Høsten 2016 tok AUF 
over presidentskapet for FNSU, og vil ha ansvaret fram til 2018. 
 
AUF er observatørmedlemmer av YES, Young European Socialist. På YES-kongressen i 2015 
representerte nestleder og internasjonal leder, Emilie Bersaas, AUF. På sommerleiren samme 
år deltok medlem av internasjonal ressursgruppe Ingrid Endrerud og internasjonal rådgiver 
Ingrid Rostad på vegne av AUF. 
 
AUF er aktive medlemmer av IUSY, International Union of Socialist Youth. På IUSY World 
Council deltok nestleder Emilie Bersaas, ressursgruppemedlem Munir Jaber og internasjonal 
rådgiver Ane Tosterud Holte på vegne av AUF. De deltok aktivt i debattene og 
politikkutformingen. Nestleder Emilie Bersaas deltok også på IUSY Global seminar i Stockholm 
i desember 2015, hvor hun blant annet ledet et panel om flyktningsituasjonen. På IUSY World 
Congress deltok leder Mani Hussaini, generalsekretær Ragnhild Kaski nestleder Emilie Bersaas 
og medlem i internasjonal ressursgruppe Munir Jaber, samt internasjonal rådgiver Ingrid 
Rostad. AUF deltok aktivt gjennom å fremme resolusjoner og delta i debatten. På kongressen 
ble også Mani Hussaini valgt til visepresident i IUSY.  
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I perioden har vi også utviklet AUFs kommunikasjonsstrategi, og spisset arbeidet både med 
utadrettet og innadrettet kommunikasjon. Vi har videreutviklet AUFs sosiale medier, og 
Mediestrategi 
En viktig komponent i dette arbeidet er strategisk planlegging av både innsalg, utspill og 
kampanjearbeid. 
Sosiale medier 
I perioden har vi også jobbet mye med å videreutvikle AUFs tilstedeværelse på sosiale medier. 
Dette har ført til flere følgere, større spredning og et mer helhetlig uttrykk i alle kanaler. 
Vi startet perioden med å kartlegge de ulike plattformene AUF bruker, og utvikle strategier for 
hver enkelt plattform. I tråd med kommunikasjonsstrategien har vi sett på hvilke 
brukergrupper vi treffer, og hvordan budskap treffer ulikt. Utifra dette har vi klart å spisse og 
segmentere budskapsbruken, og å målrette bruken av sosiale medier. Dette har vært viktig for 
å treffe bredt, og generere både trafikk og likes. 
Her er en oversikt over de digitale plattformene, med antallet likes og følgere samt 
målgruppe og budskap: 
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Her er en oversikt over veksten på sosiale medier i perioden: 

 30.09.14 25.11.15 23.06.16 26.09.16 

Facebook 39.000 39.761 40 631 42.332 

Instagram 2.075 3.639 4 094 4.473 

Twitter 10.500 12.693 13122 13.309 

Snapchat 0 1282 1600 1823 

Veksten har vært jevn gjennom hele perioden, men vi ser at den øker når det er høy aktivitet, 
og vi er flinke til både å poste og følge opp. Det redaksjonelle ansvaret på plattformene er 
også viktig, og vi har utviklet gode rutiner for dette i perioden. 
 
Film og visuell kommunikasjon 
Et av de viktigste grepene vi har gjort i perioden er å profesjonalisere AUFs visuelle 
kommunikasjon. Vi har lagt mer vekt på en helhetlig visuell kommunikasjon, der uttrykket har 
vært likt. Uttrykket vi har landet på er enkelt, rent og tydelig. Det er basert på den grafiske 
profilen vi har fått av Heydays, men utviklet til å passe forskjellige behov. I kombinasjon med 
enkle og tydelige budskap treffer det vi produserer godt, og vi får god spredning. Vi ser også 
at vi har tjent mye på å være kjapt ute med delebilder og infographics, og å tenke nytt i 
uttrykk og budskap. 
 
Her er det sentralt og trekke fram bruken av film. Vi har hatt stor suksess med å produsere 
egne filmer, på alt fra politikk til organisatoriske saker. Vi har utarbeidet et visuelt uttrykk som 
er i tråd med resten av den visuelle profilen, og jobbet mye med å finslipe budskap og 
fortellerstil. Filmer treffer godt, og vi får god spredning og interaksjon på filmene. 
Tilbakemeldingene har også vært positive, og vi ser på bruken av film som et viktig verktøy 
som vi må videreutvikle i kommende periode. 
Podkast 
I perioden har vi også forsøkt oss på podkast. Dette er et ganske enkelt og 
virkningsfullt verktøy for å snakke om politikk, skolere og sette agenda. Vi har laget i 
alt 5 episoder, en fra hvert ressursgruppeområde og en fra folkevalgtsamlingen. 
Sendingene hadde i gjennomsnitt 250 lyttinger, og ble godt mottatt.  

Praksis 
Medlemsbladet Praksis har også utkommet i perioden, med tre utgaver. Tema for disse har 
henholdsvis “Partiets landsmøte 2015”, “Tilbake på sommerleir” og “Innvandring”. 
Redaksjonen har i perioden avholdt to fysiske redaksjonsmøter, ett i Oslo og ett i Bergen - 
disse inkluderte en faglig innledning for redaksjonens medlemmer. I tillegg har det vært 
avholdt flere telefonmøter i arbeidet frem mot hver utgivelse.  
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AUFS SENTRALSTYRE 2014 – 2016 
Leder:                      Mani Hussaini                                 Akershus 
Generalsekretær:        Ragnhild Kaski                               Finnmark 
Nestleder:                Emilie Bersaas                                Rogaland 
Sentralstyremedlem:  Ida Ødegaard                                  Sør-Trøndelag 
Sentralstyremedlem:  Håkon Knudsen                              Buskerud 
Sentralstyremedlem:  Helen Ingrid Andreassen                Oslo 
Sentralstyremedlem:  Ole Martin Juul Slyngstadli             Rogaland 
Sentralstyremedlem:  Ina Alvilde Rangønes Libak            Akershus 
Sentralstyremedlem:  Sindre Lysø    Østfold 
Sentralstyremedlem:  Ingrid Marie Vaag Endrerud           Oppland 
Sentralstyremedlem:   Munir Jaber                                    Oslo 
Sentralstyremedlem:  Linn Kristin Engø                            Hordaland 
Sentralstyremedlem:  Eirik Schrøder                              Sør-Trøndelag 
Sentralstyremedlem: Tor Martin B. Torbergsen               Troms 
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Diverse utvalg 
Valgkamputvalg 
Emilie Bersaas, leder 
Ina Libak, SST 
Didrik Beck, Oslo 
Simon Johnsen, Nordland 
Audun Otterstad, Sør-Trøndelag 
Mari Klokkerstuen Kjellesvik, Hordaland 
Snorre Skjevrak, sekretær 
 
Folkevalgtuvalget 
Ina Alvilde Rangønes Libak, Sentralstyret 
John Magne Pedersen Tangen, Hedmark 
Kai Steffen Østensen, Vest-Agder 
Agnete Hansen, Finnmark 
Julie Indstad Hole, Sør-Trøndelag 
Jakob Bjelland Eriksen, Rogaland 
Petter Pettersen, Oppland (fra mai 2016) 
Mari Morken, Oslo (fra mai 2016) 
Trond Agnar Eilifsen, Troms (til mai 2016) 
Snorre Skjevrak, sekretær 
Karoline Soot, sekretær                              
 
Kommunikasjonsutvalg 
Ida Ødegaard, SST, leder 
Frida Ripland Moberg, Rogaland 
Marta Hofsøy, sekretær 
Lagde en kommunikasjonsstrategi, samt følge 
arbeidet med ny nettside frem til den er lansert. 
 
Kampanjeutvalg 
Eirik Schrøder, SST, leder 
Ingrid Endrerud, SST 
Eirin Kristin Kjær, Troms 
Kristian Dragsten, Hedmark 
Ingeborg Førde, Sogn og Fjordane 
Astrid Willa Eide Hoem, sekretær 
Arrangerte kampanje for organisasjon i 
mai/juni-2015, en slags minivalgkamp 
 
Fagligpolitisk utvalg 
Håkon Knudsen, leder 
Eldbjørg Osen 
Gina Berre 
Sindre Lysø 
Aud Helen Wernberg Øyen, sekretær 

Praksis 2014-2016 
Linn Kristin Engø, leder 
Lyder Johan Ovesen 
Ayat Al-Obaidi Breivik 
Malin Bredahl Woll 
Aina Edube 
Amund Losen Moholdt 
Natalie Hellesø Milde (t.o.m jan 2016) 
EIlif Swensen (sekretær t.o.m desember 2015) 
August Hansen (sekretær f.o.m  desember 
2015) 
 
Inkluderingsutvalget: 
Munir Jaber, leder 
Fatima Almanea 
Per Anders Torvik Langerød 
Sindre Lysø 
Ida Spjelkavik 
Marta Hofsøy 
 
Hadde som oppgave å levere en større uttalelse 
om inkludering til sentralstyret som skulle 
legges frem på landsmøte. Hadde ett fysisk 
møte, men ulike medlemmer møtte flere 
organisasjoner som ga innspill. 
 
Programkomite for arbeids og inkluderings-
program:	
Håkon Knudsen, leder 
Ina Libak, SST 
Julia Wong, Rogaland 
Håvard Sagbakken, Hedmark 
Iris Moseng Sandholt, Troms 
Guro Nyhus Hagen, Telemark 
Kristian Torve, ST 
Øystein Hassel, Hordaland 
Dagfinn Svanøe, LO IT 
Astrid Hoem, sekretær 
 
Programkomite for internasjonalt program: 
Emilie Bersaas, leder 
Eirik Schrøder, SST  
Jan Halvor Vaag Endrerud, Oppland 
Hoda Imad, Akershus 
Sunniva Folgen Høiskar, Aust Agder 
Maria Qureshi, Oslo 
Erlend Skaug Ingebrigtsen, Nordland  
Marthe Solli Hansen, Møre & Romsdal 
Thomas Birkeland, Troms/Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom 
Ingrid Rostad, sekretær
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ANSATTE I PERIODEN 
FYLKE ELLER SENTRALT/NAVN/STILLING 
Finnmark                Kristina Raastad Dikkanen             Fylkessekretær 
                               Agnete Hanssen                             Fylkessekretær 
Troms                     Martine Lødding                              Fylkessekretær 
                               Eirin Kjær                                        Fylkessekretær 
                               Christine Holmgren                         Fylkessekretær 
Nordland                Simon Johnsen                               Fylkessekretær 
                               Gro Sandnes                                  Fylkessekretær 
Nord-Trøndelag    Linn Beate Tromsdal                         Fylkessekretær 
                               Malin Solheim Buan                       Fylkessekretær 
                               Kristoffer Nicolaysen                      Vikar 
                               Vebjørn Gorseth                             Fylkessekretær 
Sør-Trøndelag      Sandra Skillingsås Moen                Fylkessekretær 
                               Gard Storø                                      Fylkessekretær 
                               Tilde Thorvik                                   Fylkessekretær 
Møre og Romsdal  Erik Kursetgjerde                            Fylkessekretær 
                               Marthe Hansen                               Fylkessekretær 
                               Åse Kristin Ask Bakke                Fylkessekretær 
Sogn og Fjordane  Katarina Rosø                                   Fylkessekretær 
Hordaland               Guro Kvist                                       Fylkessekretær 
                               Andreas Jansen                              Fylkessekretær 
                               Øyvind Slemdal                              Fylkessekretær 
Rogaland               Daniel Bøhn Rayner                       Fylkessekretær 
                               Eirik Nøstvold                                 Fylkessekretær 
                               Vemund Knudsen                           Fylkessekretær 
Vest-Agder           Khalitza Alason                               Fylkessekretær 
                               Lyder Ovesen                                 Fylkessekretær 
Aust-Agder           Lars Marius Nilsen                          Vikar 
                               Jonas Bugtene Boulifa                   Fylkessekretær 
                               Sigvor Kristine Rullestad                Fylkessekretær 
Vestfold                Tony Christensen                           Fylkessekretær 
                               Rikke Grava                                   Fylkessekretær 
Telemark               Even Ulsnæs                                  Fylkessekretær 
                               Guro Nyhus Hagen                        Fylkessekretær 
Buskerud               Jørn-Inge Andreassen Frøshaug   Fylkessekretær 
                               Bendik Thun                                   Fylkessekretær 
                               Victoria Øverland                            Fylkessekretær 
Østfold                  Vegar Fjell                                       Fylkessekretær 
                               Madeleine Svendsen                      Fylkessekretær 
Hedmark               Inger Lise Pedersen-Tangen            Fylkessekretær 
                               Anne Engen Hornmoen                  Fylkessekretær 
Oppland                 Jørgen Fritzvold Malones               Fylkessekretær 
                               Paul André Lindseth                       Fylkessekretær 
Akershus               Eirik Einarsen Vikene                     Fylkessekretær 
                              Frida Joakimsen Grønvold  Fylkessekretær 
’  Camilla Gulliksen                            Fylkessekretær 
Oslo                       Herman Kruse                                Fylkessekretær 
                               Stig Harlem Harris                          Fylkessekretær 
                               Thuva Livsdatter Øverås                Fylkessekretær 
                               Henrik Dahl Jacobsen                    Fylkessekretær 
Sentralt                 Aud Helen Wernberg Øyen            Politisk rådgiver 
                               Kristoffer Nyborg                            IT-ansvarlig   

Ane Tosterud Holte                        Politisk rådgiver 
                               Eilif Swensen                                  Politisk rådgiver 
                               Marta Hofsøy                                 Politisk rådgiver 
                               Renate Tårnes                                Politisk rådgiver 
                               Astrid Willa Eide Hoem                   Politisk rådgiver 
                               Snorre Erichsen Skjevrak              Politisk rådgiver 
                               Ingrid Rostad                                  Politisk rådgiver 
                               Hermund Kjernli                              Politisk rådgiver 
                               Karoline Soot                                  Politisk rådgiver 
                               August Hansen                               Politisk rådgiver 




