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1. Prinsipper for AUF som organisasjon 1 

AUFs organisatoriske visjon 
 

AUF er landets største politiske ungdomsorganisasjon som mobiliserer, samler og 2 

skolerer sosialdemokratisk ungdom fra hele landet for i fellesskap å forandre verden. 3 

 4 

AUFs lag og medlemmer skal jobbe for organisasjonens mål og funksjon. 5 

Organisasjonsarbeidet er veien og redskapene til det samfunnet vi drømmer om. Det 6 

er derfor avgjørende at organisasjonsarbeidet alltid settes høyt og at alle 7 

organisasjonens ledd setter konkrete og høye mål for dette arbeidet.  8 

 9 

AUF skal være en ledende politisk kraft i Norge. Vi skal representere og samle unge 10 

mennesker over hele landet og utvikle politikk for den tiden vi lever i og for framtida.  11 

 12 

AUF er en selvstendig ungdomsorganisasjon med egne politiske programmer, 13 

vedtak, aktivitet og valg. Vi har også et overordna ansvar for å skolere og forberede 14 

ungdom på å ta verv i Arbeiderpartiet, stille til verv som folkevalgte og delta i faglig 15 

aktivitet gjennom Landsorganisasjonen i Norge. 16 

 17 

Medlemmene er AUFs viktigste ressurs. De er selve grunnlaget for politiske 18 

gjennomslag. Medlemmene løfter opp politiske saker og sørger for at AUFs vedtak 19 

representerer bredden av ungdom i Norge. For å sikre nok folk til å påta seg 20 

tillitsverv og for å forvalte organisasjonen i framtida, må AUF jobbe systematisk med 21 

å rekruttere nye medlemmer og beholde medlemmene så lenge som mulig. 22 

 23 

AUF er til for alle ungdommer uavhengig av kjønn, bakgrunn, etnisitet, religion, 24 

legning, funksjonsevne, seksuell orientering eller økonomiske forutsetninger. 25 

Organisasjonen skal jobbe systematisk for å gjøre terskelen så lav som mulig for å 26 

melde seg inn, slik at alle får delta i AUF-fellesskapet. Det må legges til rette for at 27 

alle medlemmer har en reell mulighet til å delta på aktiviteter og til å ta på seg 28 

tillitsverv. Alle medlemmer skal sees for den de er og behandles med respekt. 29 

 30 

AUF er en feministisk organisasjon. Vi anerkjenner at samfunnet har en lang vei å gå 31 

for å oppnå reell likestilling. Det gjelder også i vår egen organisasjon. Derfor skal vi 32 

jobbe systematisk for likestilling mellom kjønnene i hele organisasjonen, basert på 33 

idealene vi har for et feministisk samfunn.  34 

 35 
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22. juli 2011 ble AUF utsatt for det verste terrorangrepet på norsk jord siden andre 36 

verdenskrig. Det var et lenge planlagt og målretta politisk angrep som var ment å 37 

ramme Arbeiderpartiet og AUF. 69 av deltakerne på AUFs sommerleir ble drept. Vi 38 

skal fortsette kampen for de verdiene våre falne kamerater sto for og vi skal alltid 39 

bære med oss de som ble ofre for høyreekstremismens brutalitet. Organisasjonen er 40 

forplikta til å ta med seg og hedre deres minne, ivareta historien om 22. juli og ta et 41 

oppgjør med de rasistiske, kvinnefiendtlige og høyreekstreme ideologiene bak 42 

angrepet.  43 

 44 

AUF tilhører den internasjonale arbeiderbevegelsen. Vi er en del av nordiske, 45 

europeiske og globale paraplyfellesskap. AUF skal stå skulder ved skulder med våre 46 

søsterorganisasjoner over hele verden i deres frihetskamper, gjennom 47 

støtteerklæringer og internasjonale prosjekter. Vårt internasjonale arbeid skal alltid 48 

baseres på frihet, likhet og solidaritet.  49 

 50 

AUF skal være en mangfoldig og antirasistisk organisasjon. Vi feirer mangfoldet vi 51 

har i samfunnet, men anerkjenner at vår egen organisasjon til tider ikke representer 52 

dette mangfoldet. Vi må jobbe systematisk for at minoriteter blir bedre representert i 53 

organisasjonen, blant den store medlemsmassen men også i høyere verv. 54 

 55 

1.1.  AUF er en sterk organisasjon 56 

AUF har en historisk og vedvarende posisjon som Norges desidert største 57 

ungdomsparti. Mange godt skolerte medlemmer har gitt oss store gjennomslag i 58 

Arbeiderpartiet. Samholdet i organisasjonen blir sterkere når vi vet at det finnes 59 

kamerater som jobber for den samme visjonen over hele landet. Det er avgjørende 60 

at AUF fortsetter å bestå av mange medlemmer med ulik bakgrunn, slik at vi fortsatt 61 

kan være den ledende politiske kraften i Norge. Derfor må organisasjonen ha fokus 62 

på rekruttering av nye medlemmer, og samtidig jobbe systematisk for å beholde 63 

medlemmene lenger i organisasjonen og øke gjenbetalingsgraden. 64 

 65 

AUF er i en særstilling når det gjelder tilstedeværelse over hele landet. Vi har 66 

lokallag over hele Norge som sørger for å synliggjøre AUF ved å kjempe for 67 

sosialdemokratiet og sosialdemokratiske løsninger. Lokallaga er motorene i 68 

organisasjonen. Lokallaga er avgjørende for å skolere medlemmer, skape ny politikk 69 

og de er strategisk viktige for AUFs gjennomslag i fylker og på nasjonalt nivå. De 70 

fungerer som lokal ungdoms talerør i AUF og Arbeiderpartiet, og sørger for at nye 71 

medlemmer blir tatt godt imot.  72 
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 73 

AUF er godt driftet, både organisatorisk og administrativt. Det at AUF har 74 

fylkessekretærer i alle fylker og et sterkt AUF-kontor til å ta ansvar for daglig drift, 75 

sikrer en kontinuitet som er nødvendig for å bygge en sterk organisasjon for 76 

fremtida. 77 

 78 

AUF vinner skolevalg gang på gang, fordi vi har en politikk som representerer alle 79 

unge i Norge. I tillegg har vi høy kompetanse på å lage budskap som treffer elevene, 80 

mange dyktige debattanter og stor kapasitet til å mobilisere mange AUFere til å delta 81 

i valgkamper. 82 

1.2. Formål med organisasjonsprogrammet 83 

AUFs organisasjonsprogram har til hensikt å samle den organisatoriske innsatsen i 84 

organisasjonen på et overordnet nivå. Formålet er at AUF skal jobbe mer helhetlig 85 

og strategisk med organisasjonsarbeidet for å gjøre oss sterkere og mindre sårbare 86 

for utskiftninger blant tillitsvalgte. Da vil vi oppnå flere politiske gjennomslag og bli 87 

bedre rustet til å vinne valg. Programmet skal fungere som en håndbok for hele AUF 88 

for hvordan vi jobber sammen for medlemsvekst, hvordan vi skaper et godt 89 

medlemstilbud over hele landet og hvordan vi videreutvikler AUF som den ledende 90 

politiske kraften i Norge.  91 

 92 

Dette programmet står på skuldrene til en lang tradisjon med organisatorisk arbeid 93 

som strekker seg tilbake til da AUF ble grunnlagt i 1903, og tar utgangspunkt i 94 

verdiene som organisasjonen er bygget på. 95 

 96 

I AUF holder vi til enhver tid på med mange organisasjonsprosjekter, og vi endrer 97 

oss over tid ut fra nye forutsetninger og politiske forhold. Vi må gjennom dette 98 

programmet ta stilling til hvordan AUF skal organiseres og administreres de neste 5-99 

10 årene. Vi skal skape mest mulig aktivitet og engasjement samtidig som vi har 100 

kontroll på økonomien. AUF skal alltid overleveres til neste generasjon AUFere i 101 

bedre stand enn da man selv overtok. 102 

 103 

Gjenreisningen av organisasjonen og Utøya etter 22. juli har vært en stor og svært 104 

viktig del av AUFs organisasjonsarbeid de siste årene. Naturlig nok har det medgått 105 

mange ressurser og mye tid til dette arbeidet, som har vært viktigere enn alt. Dette 106 

programmet søker å finne balanse mellom gjenreisningen av AUF etter 22. juli og 107 

nye mål og framtidsvisjoner for organisasjonen. 108 

 109 
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1.3. Organisasjonens ulike nivåer 110 

1.3.1. Lokallagas rolle 111 

Lokallagsarbeidet er det viktigste som skjer i AUF. Lokallaga er viktige for å 112 

gjennomføre AUFs samfunnsoppdrag med å engasjere ungdom til aktiv deltakelse i 113 

demokratiet, og gir ungdom mulighet for å trene seg opp til å ta del i demokratiske 114 

prosesser og organer. 115 

 116 

Lokallaga har ansvar for å utvikle og videreføre sosialdemokratisk politikk lokalt, og 117 

være ungdoms talerør inn i Arbeiderpartiet og opp mot det lokale kommunestyret. 118 

Lokallaga har et særlig ansvar for å tilby medlemmer og ungdom i lokalmiljøet et 119 

variert og engasjerende tilbud. Lokallaga har ansvar for å bringe fram nye politiske 120 

saker og bidra til utforming av fylkeslagas politiske standpunkter. 121 

 122 

Framover må lokallagsarbeidet løftes høyt i AUF. Da må vi styrke lokale tillitsvalgtes 123 

ferdigheter og kunnskaper, og øke bredden i aktivitetene. Vi må jobbe for å finne nye 124 

måter å sette dagsorden på og være åpne for nye måter å engasjere medlemmer til 125 

deltakelse gjennom sosiale og kulturelle aktiviteter. 126 

 127 

Lokallaga vet best hvor skoen trykker. De besitter viktig kjennskap til ungdoms 128 

meninger lokalt og vet hvordan man skal engasjere ungdom over hele Norge. Det er 129 

avgjørende for en organisasjon som AUF.  130 

 131 

Lokallagas synlighet og aktivitet bidrar til å styrke arbeiderbevegelsen og 132 

sosialdemokratiet. Deres viktige arbeid er med og forandrer hverdagen til 133 

menneskene i deres eget lokalsamfunn, men også i resten av landet og verden. 134 

 135 

1.3.2. Fylkeslagas rolle 136 

Fylkeslaga leder det politiske og organisatoriske arbeidet i fylkene. Fylkeslaga skal 137 

sette dagsorden, sikre politisk gjennomslagskraft i deres respektive fylkespartier og 138 

jobbe strategisk med å gjennomføre politiske og organisatoriske prosjekter i fylket. 139 

 140 

Fylkeslaga har ansvar for å følge opp lokallaga i fylket, og er bindeleddet mellom 141 

AUF sentralt og lokallaga. I det ansvaret ligger daglig oppfølging av lokallagas 142 

virksomhet og et ansvar for å påse at lokallaga jobber i henhold til AUFs 143 
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programmer, lover og vedtak. I tillegg skal fylkeslaga påse at lokallaga følger opp 144 

sine økonomiske forpliktelser. 145 

 146 

Fylkeslaga har ansvar for å samordne og organisere felles aktivitet i hele fylket og 147 

det som ellers må til i forbindelse med landsomfattende kampanjer og aksjoner. 148 

Fylkeslaga skal iverksette nødvendige tiltak for å oppnå AUFs overordna mål og 149 

visjoner i fylket og nasjonalt. 150 

 151 

1.3.3. AUFs sentralledd 152 

AUFs sentralstyre har som oppgave å jobbe ut ifra de vedtak, programmer og 153 

retningslinjer som landsmøtet og landsstyret fatter. Sentralstyret sikrer den daglige 154 

ledelsen av AUF og skal jobbe for å oppnå AUFs overordna mål og visjoner. De 155 

leder arbeidet i å bygge en sterkere organisasjon, og utvikler AUFs strategiske 156 

arbeid med politisk gjennomslag. 157 

 158 

Gjennom et systematisk, politisk arbeid skal sentralstyret, i samarbeid med resten av 159 

organisasjonen, lede arbeidet for å sikre gjennomslagskraft for våre verdier og vårt 160 

samfunnssyn. Sentralstyret har et særlig ansvar for å følge opp Arbeiderpartiets 161 

sentrale organer, Stortingsgruppa og Landsorganisasjonen. I tillegg skal de jobbe for 162 

AUFs innflytelse på nasjonale og internasjonale arenaer og i samfunnsdebatten.  163 

 164 

Sentralstyret leder det organisatoriske arbeidet i AUF. Sammen med kompetente 165 

ansatte, utvalg og andre organisatoriske prosesser skal sentralstyret sikre en 166 

organisasjon i kontinuerlig, positiv utvikling. Sentralstyret har et spesielt ansvar for å 167 

gjennomføre AUFs sommerleir på Utøya, andre nasjonale arrangementer og 168 

kampanjer i perioden. 169 

  170 
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2. Strategiske fokusområder 171 

For at AUF skal kunne vokse jevnt over tid, både politisk og organisatorisk, er det 172 

viktig å samkjøre innsatsen på tvers av organisasjonen. Framover skal hele AUF 173 

jobbe sammen om fem strategiske fokusområder. 174 

 175 

Sterkere lokallag 176 

Lokallaga er bærebjelken i AUF. Lokallagas arbeid er avgjørende for at AUF skal få 177 

gjennomslag i politiske saker. Lokallaga er det viktigste redskapet vi har for å samle 178 

lokale ungdommer til politisk kamp, og det er i lokallaga den viktigste 179 

politikkutformingen i AUF finner sted. For at AUF skal nå sine mål må lokallaga bli så 180 

sterke som mulig, og settes i stand til å briljere innen både det politiske og 181 

organisatoriske organisasjonsarbeidet.  182 

 183 

Beholde medlemmene lenger i organisasjonen 184 

AUF er en medlemsorganisasjon der medlemmene utgjør grunnstammen for aktivitet 185 

og politisk gjennomslag. Siden 2015 har andelen som er medlem i flere år på rad 186 

gått jevnt nedover. Denne utviklingen må snus, slik at vi får medlemmene til å bli 187 

værende i AUF lenger enn i dag. Klarer vi å beholde medlemmene lenger i 188 

organisasjonen vil vi ha bedre forutsetninger for å oppnå medlemsvekst over tid, og 189 

viderefører kunnskap. Da vil kontinuiteten i organisasjonen øke og vi vil få enda 190 

sterkere politisk gjennomslagskraft.  191 

 192 

Aktivisere medlemmene 193 

For at AUF skal utvikle seg og påvirke samfunnet trenger vi mange medlemmer som 194 

deltar i politikkutvikling og som jobber praktisk fra dag til dag med gjennomslag i 195 

Arbeiderpartiet og å påvirke samfunnsutviklinga. Det ligger et stort potensial i å få 196 

flere medlemmer til å delta på aktiviteter og påta seg verv i styrer og komiteer. Skal 197 

vi lykkes må vi aktivisere medlemmene fra den dagen de melder seg inn, og det må 198 

til enhver tid finnes gode aktiviteter og oppgaver tilgjengelig for alle medlemmer. 199 

Flere aktive medlemmer vil øke AUF sitt gjennomslag, sørge for mangfold og gjøre 200 

oss sterkere inn mot valgkamper og kampanjer. 201 

 202 

Skape mer politikk 203 

Gjennom troen på sosialdemokratiet bindes AUF sammen som organisasjon. Derfor 204 

vil vår politiske samfunnskamp alltid gjennomsyre det organisatoriske arbeidet. AUF 205 

skal alltid ha takhøyde for debatter og utvikling av ny politikk, samtidig som vi skal 206 

sikre alle medlemmer og tillitsvalgte skolering og kunnskap om våre grunnleggende 207 
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verdier. Gjennom et systematisk politisk arbeid i hele organisasjonen, der alle 208 

medlemmer og tillitsvalgte kan bidra, utvikler vi den beste politikken. På den måten 209 

lykkes vi også med å rekruttere flere medlemmer og bygge en sterkere organisasjon. 210 

 211 

Øke mangfoldet i organisasjonen 212 

AUF må gjenspeile mangfoldet av ungdom i Norge. Ved at flere får muligheten til å 213 

påvirke politikken vår og kjenne seg igjen i den, vil politikken vår bli bedre og mer 214 

representativ. AUF skal alltid jobbe for at flere grupper og miljøer får muligheten til å 215 

delta i demokratiet, ungdomspolitikken og organisasjonsarbeidet. Organisasjonen 216 

vår har fremdeles en lang vei å gå for å få rekruttert og aktivisert ungdom med 217 

yrkesfaglig bakgrunn, minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. 218 

  219 
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2.1. Sterkere lokallag  220 

For AUF er det å skape sterkere lokallag en av de viktigste oppgave for det neste 221 

tiåret. Det handler om at lokallaga er selve ryggraden i organisasjonen, og vårt 222 

viktigste redskap for å nå målet om et bedre samfunn basert på våre 223 

sosialdemokratiske ideer. 224 

  225 

Sterkere lokallag spredt utover hele landet vil bidra til å skape mer aktivitet for 226 

medlemmene, større lokal synlighet og mer politisk gjennomslag for AUF.  227 

 228 

2.1.1.  Starte flere lokallag 229 

Framover skal organisasjonen jobbe for at det opprettes flere lokallag og at inaktive 230 

lokallag gjenopptar aktiviteten. For å nå dette målet må det være lett for engasjerte 231 

medlemmer å komme i gang.  232 

 233 

Lokallag 234 

● Skal hjelpe nyoppstarta lokallag i nærheten med å starte opp aktivitet.  235 

● Skal bistå fylkeslaget i å starte opp nye lokallag i sitt nærområde. 236 

  237 

Fylkeslag 238 

● Skal ha planer for oppstart av nye lokallag i sitt fylke. 239 

● Skal aktivt jobbe med, og ta initiativ til å starte nye lokallag. 240 

● Tilby nye medlemmer å starte lokallag der det ikke finnes fra før. 241 

● Skal sørge for samarbeid mellom eksisterende lokallag og nye lokallag. 242 

● Sikre nyoppstarta lokallag den kontinuiteten de trenger til å opprettholde laget 243 

over tid. 244 

  245 

Sentralt 246 

● Skal jobbe for at det skal være enkelt å starte nye lokallag i AUF.  247 

● Skal ha en enkel framgangsmåte for å starte nye lokallag på auf.no. 248 

● Skal bistå fylkes- og lokallagene aktivt i arbeidet med å starte nye lokallag. 249 

 250 

2.1.2. Skolering av lokallag 251 

Lokallaga i AUF skal være godt skolerte. Derfor må alle nivåer i organisasjonen 252 

legge gode planer og samarbeide om god skolering for lokallaga. 253 

 254 
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Lokallag 255 

● Skal arrangere gode politiske og organisatoriske skoleringer for sine 256 

tillitsvalgte. 257 

● Skal tilby sine medlemmer og tillitsvalgte å delta på skoleringer i fylket og 258 

nasjonalt. 259 

  260 

Fylkeslag 261 

● Skal arrangere samlinger for tillitsvalgte i lokallaga. 262 

● Skal hjelpe med skolering i lokallaga og lage forslag til lokale skoleringer. 263 

  264 

Sentralt 265 

● Skal ha et digitalt verktøy for skolering av tillitsvalgte i lokallaga.  266 

● Skal ha en generell skoleringsplan for tillitsvalgte i lokallaga. 267 

● Skal avholde lokallagslederskolering årlig. 268 

● Skal avholde lokallagsstyreskolering årlig. 269 

 270 

2.1.3. Ressurser for lokallaga 271 

Lokallaga i AUF trenger god tilgang på materiell til opplæring og ressurspersoner 272 

som kan inspirere og hjelpe til med å legge opp arbeidet. 273 

  274 

Lokallag 275 

● Skal jobbe med å dele erfaringer og samarbeide med andre lokallag. 276 

● Skal aktivt bruke mulighetene som ligger i medlemssystemet. 277 

  278 

Fylkeslag 279 

● Skal ha en plan for oppfølging av lokallaga gjennom året. 280 

● Skal holde oversikt over tidligere lokallagsledere og andre tillitsvalgte som kan 281 

være mentorer.  282 

● Skal hjelpe lokallaga med det administrative arbeidet. 283 

  284 

Sentralt 285 

● Skal tilrettelegge for at lokallag fra hele landet kan dele erfaringer med 286 

hverandre.  287 

● Skal ha en ressursside på auf.no med nyttige dokumenter og maler. 288 

● Skal ha en “lokallagshåndbok” med tips og inspirasjon til aktiviteter. 289 

 290 
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2.1.4. Samarbeid med Arbeiderpartiet lokalt  291 

Lokallaga skal jobbe tett opp mot Arbeiderpartiet lokalt både politisk og 292 

organisatorisk, og på den måten styrke hverandre. I tillegg kan lokale 293 

kommunepartier og partilag være til god hjelp i lokallagas organisatoriske arbeid. 294 

  295 

Lokallag 296 

● Skal samarbeide med Arbeiderpartiet lokalt om valgkamp og lokale 297 

kampanjer.  298 

● Skal delta på lokale partimøter og fremme forslag på medlemsmøter og 299 

årsmøter.  300 

● Skal oppfordre sine medlemmer til å ta på seg verv og stille til valg lokalt i og 301 

for Arbeiderpartiet.  302 

● Skal oppfordre Arbeiderpartiets medlemmer i kommunestyret og lokallaget til 303 

å være støttemedlemmer i AUF. 304 

  305 

Fylkeslag 306 

● Skal skolere lokallaga i hvordan man kan ha god kontakt med Arbeiderpartiet 307 

lokalt og hvordan man kan representere AUF i Arbeiderpartiet på en god 308 

måte. 309 

● Skal være representert i alle fylkespartiets styrer og utvalg, og delta i aktivt i 310 

utviklingen av ny politikk. 311 

● Skal oppfordre Arbeiderpartiets medlemmer på fylkesting, fylkesstyret og 312 

kommuner uten AUF-lag til å være støttemedlemmer i AUF 313 

 314 

Sentralt 315 

● Skal sikre seg god kjennskap til de ulike partilagene i Norge for å kunne bistå 316 

lokallag i sitt arbeid. 317 

  318 
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2.2 Beholde medlemmene lenger i organisasjonen  319 

AUF er Norges største ungdomsorganisasjon med aktivitet over hele landet. Å være 320 

mange medlemmer er avgjørende for at AUF skal få stort politisk gjennomslag og 321 

beholde styrke bak våre politiske krav.  322 

  323 

AUF skal representere ungdom over hele Norge. Derfor må AUF ha en 324 

medlemsmasse som gjenspeiler norsk ungdom med ulik bakgrunn, kjønn, seksuell 325 

orientering, funksjonsevne, religion og etnisitet. 326 

 327 

En ungdomsorganisasjon som AUF trenger at det rekrutteres medlemmer for å 328 

opprettholde medlemstallet over tid. For å kunne oppfylle vår plikt om at AUF skal 329 

overleveres i bedre stand til neste generasjon AUFere er det viktig at vi gjør det som 330 

må til for å rekruttere nye medlemmer til organisasjonen. 331 

  332 

2.2.1 Rekruttering 333 

Arbeiderbevegelsens største styrke har alltid vært at vi er mange og at vi organiserer 334 

oss i fellesskap. Derfor skal AUF være en folkebevegelse som favner bredt og 335 

rekrutterer i alle samfunnslag. AUF må være tilstede der ungdom er, enten det er på 336 

skoler, ungdomsarrangementer, kjøpesentra eller på digitale medier. Målet med 337 

verving er å styrke organisasjonen vår, både politisk og organisatorisk. Det fordrer at 338 

de nye medlemmene opplever at de får en god oppfølging fra første stund. 339 

 340 

AUF har ansvar for å aktivt rekruttere medlemmer av 3 hovedårsaker:  341 

 342 

1. Politisk gjennomslag. 343 

2. Vi skal representere ungdom fra hele Norge. 344 

3. Flere aktive medlemmer styrker samholdet, øker aktiviteten og gjør det 345 

morsommere å være med. 346 

 347 

Lokallaga: 348 

● Skal lage egne planer for rekruttering gjennom året. 349 

● Skal besøke sine lokale skoler hvert år. 350 

 351 

Fylkeslaga: 352 

● Sikre gode ververutiner og oppfølging som gjør verveprosessen åpen og 353 

gjennomsiktig. 354 
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● Skolere lokallaga i helhetlig rekrutteringsarbeid. 355 

● Skal følge opp, og gi informasjon til, personer som er interesserte i AUF uten 356 

at de velger å bli medlem med en gang. 357 

● Rekruttere medlemmer bredt på alle arenaer der unge befinner seg. 358 

● Bør samarbeide med andre fylkeslag om rekruttering når de har kapasitet til 359 

det. 360 

 361 

Sentralt: 362 

● Oppmuntre og engasjere til rekrutteringsarbeid gjennom hele året. 363 

● Skal bistå fylkeslaga i skolering av medlemmene i rekrutteringsarbeid. 364 

● Skal bistå fylkeslaga i rekrutteringsarbeidet. 365 

● Skal bistå fylkes- og lokallagene med å sikre gode ververutiner. 366 

● Skal jobbe systematisk for at organisasjonen har sunn vervekultur 367 

 368 

2.2.2. AUF-turneen 369 

“AUF-turneen” er på slutten av året og er helt avgjørende for at AUF rekrutterer så 370 

mange medlemmer som vi gjør i løpet av året. De siste årene har man opplevd at 371 

det blir mye stress og litt for dårlig tid til å gjennomføre grundig medlemsoppfølging. 372 

Framover skal organisasjonen fokusere på rekruttering gjennom hele året, og sette 373 

av tid til god oppfølging av de nye medlemmene underveis i AUF-turneen. 374 

 375 

Lokallag: 376 

● Bidra i AUF-turneen. 377 

● Ha ansvar for oppstartsmøter og temakvelder. 378 

 379 

 Fylkeslag: 380 

● Ha det overordna ansvaret for AUF-turneen i fylket. 381 

● Legge planer for AUF-turneen i starten av året, og involvere lokallagene 382 

● Besøke alle videregående skoler i fylket i løpet av året. 383 

● Skal arrangere regelmessige verveskoleringer for medlemmene for å sikre 384 

opplæring, motivasjon og gode ververutiner. 385 

 386 

Sentralt: 387 

● Sende ut materiell som er relevant for AUF-turneen. 388 

● Sørge for at AUF-turneen skal være en engasjerende kampanje. 389 

● Reise ut til fylkene under turneen. 390 

 391 



 

16 
 

2.2.3. Etterverving 392 

AUF skal ha et stort fokus på etterverving framover. Det er like viktig å få 393 

medlemmer til å gjenbetale kontingenten som å verve nye medlemmer. Med en stor 394 

satsing på etterverving betyr det at den tradisjonelle kontingentringingen blir 395 

erstattet. I stedet skal vi ringe medlemmer og ha fokus på aktivisering samtidig som 396 

vi følger opp medlemskontingenten. Da kan AUF holde på medlemmene lenger enn 397 

vi gjør i dag. Organisasjonen skal drive med etterverving og kontingentarbeid på lik 398 

linje med annet rekrutteringsarbeid. 399 

 400 

Lokallag: 401 

● Skal drive med etterverving og kontingentarbeid på lik linje med annet 402 

rekrutteringsarbeid.   403 

● Har ansvar for å etterverve egne medlemmer. 404 

● Skal sikre rask oppfølging og et godt tilbud til deltakelse i aktiviteter for gamle 405 

og nye medlemmer. 406 

 407 

Fylkeslaga: 408 

● Skal hjelpe lokallaga med å organisere, samt bistå i, ettervervingsaksjoner.  409 

● Skal sørge for at tilgangene til medlemsregisteret alltid er oppdaterte. 410 

● Skal skolere lokallag i hvordan man bruker medlemssystemet.  411 

● Skal ha systemer for hvilke medlemmer som har blitt ringt. 412 

 413 

Sentralt: 414 

● Skal utvikle et hefte for etterverving i fylkeslaga. 415 

● Skal stimulere til ettervervingsarbeid gjennom året. 416 

● Skal sette i gang en aktiviseringsuke med etterverving i fokus etter hver 417 

nasjonale kampanje. 418 

● Skal følge opp at alle fylkeslaga har planer for etterverving i sitt fylke.  419 

 420 

2.2.4. Kontingentarbeid 421 

Over de siste årene har antall medlemmer som gjenbetaler kontingenten sin gått 422 

ned. Derfor må kontingentarbeidet i AUF styrkes i de kommende årene. Det skal 423 

være givende og enkelt å betale kontingenten sin til AUF. 424 

 425 

Lokallag: 426 

● Skal spørre om kontingent på større møter som årsmøter og lignende.  427 
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● Skal jevnlig gå gjennom medlemslista for å ha oversikt over egen 428 

medlemssituasjon. 429 

 430 

Fylkeslaga: 431 

● Skal alltid spørre om kontingent når man mobiliserer til større arrangementer i 432 

AUF. 433 

● Skal ha planer for kontingentarbeidet gjennom hele året.  434 

  435 

Sentralt: 436 

● Skal så tidlig som mulig sende ut kontingentkrav digitalt til alle medlemmer, 437 

før det sendes ut fysiske brev. 438 

● Skal sende ut påminnelse på SMS i sammenheng med dagsaktuelle saker.  439 

● Skal påse at medlemsregisteret er oppdatert og samsvarer i størst mulig grad 440 

med antall medlemmer som har betalt kontingent.  441 

● Skal følge opp at alle fylker har planer for gjenverving og kontingentarbeidet 442 

sitt. 443 

  444 
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2.3. Aktivisere medlemmene 445 

Alle som blir med i AUF skal bli tatt godt imot og få et engasjerende medlemstilbud. 446 

Alle skal derfor få god informasjon om hva som skjer, tilbud om politisk og 447 

organisatorisk skolering og et sosialt felleskap i organisasjonen.  448 

 449 

Gjennom riktig bruk av medlemmenes ressurser skal AUF fortsatt være Norges 450 

viktigste ungdomsorganisasjon. Vi skal ha flest og best skolerte medlemmer og 451 

tillitsvalgte over hele landet. Gjennom digitale løsninger kan enda flere delta. AUF 452 

kan drive bedre medlemsoppfølging og bli enda mer aktuelle. 453 

2.3.1. Hvordan ta imot nye medlemmer 454 

Alle nye medlemmer skal få en varm velkomst med en gang man har meldt seg inn 455 

og når engasjementet er på topp.   456 

 457 

Lokallag: 458 

● Har ansvar for å ringe nye medlemmer med tilbud om aktivitet senest 48 timer 459 

etter innmelding. 460 

● Har ansvar for den daglige kontakten med medlemmer. 461 

● Skal gi medlemmene et godt tilbud ut fra medlemmenes ønsker. 462 

 463 

Fylkeslag: 464 

● Har det overordna ansvaret for gode oppfølgingsrutiner av nye medlemmer.  465 

● Skal gi opplæring i å ta imot nye medlemmer. 466 

● Hjelpe lokallaga med å kontakte nye medlemmer ved behov. 467 

 468 

Sentralt: 469 

● Har ansvar for å sende nye medlemmer en standardisert velkomst-SMS  470 

● Skal kontakte medlemmer gjennom SMS ved politiske hendelser av 471 

betydning. 472 

● Skal sende en velkomstpakke til alle nye medlemmer, med informasjon om 473 

hvordan man kan bli aktiv og kontaktinformasjonen til tillitsvalgte på lokalt og 474 

fylkesnivå.  475 

● Skal sørge for et funksjonelt medlemssystem som gir lokallaga og fylkeslaga 476 

beskjed om at det har fått nye medlemmer. 477 

● Skal utvikle et system for å kartlegge det enkelte medlems ressurser og 478 

interesser. 479 

 480 
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2.3.2. Engasjerende møter 481 

AUF har en bredt sammensatt medlemsmasse. Medlemmene som engasjerer seg i 482 

AUF må være sikre på at politikken vi jobber for kan gjøre en forskjell, og at det 483 

nytter å bruke stemmen sin i kampen for et mer rettferdig samfunn. Samtidig må 484 

engasjement tilrettelegges slik at ulike typer medlemmer kan finne sammen, bli kjent 485 

på tvers av bakgrunn, bygge fellesskap og fortsette å gi tilbake til AUF.  486 

 487 

For å ha en levende organisasjon der medlemmer ønsker å bruke tiden sin på AUF, 488 

må vi jobbe aktivt med å skape engasjerende møter. Framover skal vi fortsatt ha 489 

tradisjonelle medlemsmøter og temakvelder, men samtidig jobbe med å skape større 490 

variasjon i temaer og måter møter gjennomføres på. Engasjerende møter balanserer 491 

godt mellom faglig innhold, inspirasjon og sosialt fellesskap. 492 

 493 

Lokallag: 494 

● Arrangerer relevante arrangementer med lav terskel for å møte opp, og 495 

annonserer for sine møter bredt i lokalmiljøet for å kunne få med så mange 496 

som mulig. 497 

● Arrangere temakvelder med dagsaktuelle politiske saker. 498 

● Sørger for at alle deltagere på arrangementene har noen å prate med, og får 499 

en god opplevelse. 500 

 501 

Fylkeslag: 502 

● Arrangerer skoleringer som går i dybden på politiske saker. 503 

● Følger opp lokallagas arrangementer, og bistår lokallaga der det er 504 

nødvendig.  505 

● Skal jobbe for at alle lokallaga har mulighet til å arrangere forskjellig typer 506 

møter, og at det er en variasjon i tilbudet som finnes blant lokallaga.  507 

 508 

Sentralt: 509 

● Skal lage forslag til hva slags møter lokallaga kan arrangere, og hvordan de 510 

kan gjennomføres. 511 

● Sørge for at nasjonale arrangementer er lagt opp slik at medlemmer fra hele 512 

landet kan delta.  513 

● Skal legge til rette for at nasjonale arrangementer kan spres utover hele 514 

landet, så lenge det er økonomisk hensiktsmessig. 515 

 516 
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2.3.3. Kurs og skoleringer 517 

God skolering til alle medlemmer innen politiske og organisatoriske temaer er 518 

nødvendig hvis AUF skal fortsette å være slagkraftige. AUF skal tilby politisk 519 

skolering, kurs i tale og debatt, skriveverksted og organisasjonsskolering på et høyt 520 

nivå. Digitale løsninger gir oss mulighet til å gjøre tilbudet tilgjengelig for alle 521 

medlemmer. 522 

 523 

AUFs tillitsvalgte over hele landet skal skoleres ut fra sitt behov og nivå. Alle 524 

organisasjonsnivåer skal legge til rette for slikt skoleringsarbeid. 525 

 526 

Lokallag: 527 

● Arrangere skoleringer som engasjerer medlemmene. 528 

● Tilby lavterskel kurs og skoleringer som gir grunnleggende innføring i politiske 529 

og organisatoriske temaer. 530 

 531 

Fylkeslag: 532 

● Tilby skoleringer og kurs som gir medlemmet en grundigere dybdeskolering i 533 

politikk og organisasjon. 534 

● Arrangere skoleringer og andre arrangementer sammen med LO og 535 

fagbevegelsen.  536 

● Har det overordnede ansvaret for å skolere medlemmene i praktiske 537 

ferdigheter som tale, debatt og skriving.  538 

● Skal vedta en overordna skoleringsplan for hver årsmøteperiode. 539 

● Er hovedansvarlige for å arrangere helgekurs. 540 

● Arrangere flere regionale konferanser. 541 

 542 

Sentralt: 543 

● Bistå fylkeslaga med å tilby dybdeskoleringer. 544 

● Skal bruke digitale løsninger for å skolere medlemmer over hele landet i 545 

aktuelle saker. 546 

● Skal arrangere nasjonale skoleringer med mål om å løfte medlemmer og 547 

styrke deres ferdigheter, som nasjonal debattskolering, tillitsvalgtskolen og 548 

dybdeskolering for de politiske lederne i fylkeslaga.  549 

● Skal utvikle trinnskolering for medlemmer. 550 

 551 
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2.3.4. MittAUF 552 

En god digital medlemsportal vil gjøre AUFs medlemsarbeid bedre og enklere. Der 553 

skal det være mulighet til å bli skolert, få oversikt over kommende arrangementer, 554 

mulighet til å melde ifra om hva man vil bidra med, følge med på den politiske 555 

situasjonen og lære om AUFs historie og samarbeidspartnere.  556 

 557 

Lokallag: 558 

● Skal bruke den digitale plattformen aktivt i lokallagsarbeidet. 559 

● Skal bidra til utvikling av plattformen slik at den blir brukervennlig og nyttig for 560 

medlemmene i lokallaga.  561 

 562 

Fylkeslag: 563 

● Skolere lokale tillitsvalgte i bruk av plattformen. 564 

 565 

Sentralt: 566 

● Skal utvikle en god digital plattform for medlemmer i organisasjonen. 567 

 568 

2.3.5. Tilbud til medlemmer som ikke ønsker å delta på møter 569 

og kurs 570 

Medlemmer som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å delta på fysiske aktiviteter 571 

skal også få et godt og fullverdig medlemstilbud. Gjennom informasjon og digital 572 

aktivisme på sosiale medier, webinarer, underskriftskampanjer, og lignende kan vi 573 

vise hvorfor det er viktig å støtte AUF. Et eksklusivt medlemsmagasin vil være et 574 

godt supplement til de digitale løsningene.  575 

 576 

Lokallag: 577 

● Skal dele informasjon om sitt arbeid til alle medlemmer og støttemedlemmer 578 

aktivt i løpet av hele medlemsåret. 579 

● Skal være tydelige i media om lokale saker. 580 

 581 

Fylkeslag: 582 

● Skal engasjere medlemmer i organisasjonen digitalt. 583 

● Skal bistå i å utvikle metoder for å følge opp ikke-aktive medlemmer.  584 

● Skal være tydelige i media med fylkes- og nasjonale saker. 585 

 586 
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Sentralt: 587 

● Skal sende ut et medlemsmagasin på papir minst en gang i løpet av året, og 2 588 

ganger digitalt. 589 

● Skal utvikle metoder til følge opp ikke-aktive medlemmer og dele dette med 590 

organisasjonen. 591 

● Gi medlemmer som ikke deltar på arrangementer muligheten til å bidra på 592 

sosiale medier, underskriftskampanjer og lignende. 593 

 594 

2.3.6. Sommerleir 595 

AUFs sommerleir på Utøya er vårt viktigste medlemstilbud og en grunn for at mange 596 

melder seg inn i organisasjonen vår. Sommerleir skal være et sted der alle føler seg 597 

inkludert og har muligheten bli kjent med AUFere fra hele landet. Det skal også være 598 

en arena for å vekke engasjement og for å få god skolering. Det er en stor verdi for 599 

AUF at mange medlemmer velger å bruke en uke på Utøya hver sommer. 600 

 601 

Lokallag: 602 

● Skal mobilisere medlemmer til sommerleir aktivt i løpet av hele året og bruke 603 

det aktivt i rekrutteringsarbeidet.  604 

● Arrangere minst ett temamøte om AUFs sommerleir hvert år. 605 

 606 

Fylkeslag: 607 

● Skal bidra til mobilisering i lokallaga.   608 

● Skal bistå i alt det praktiske rundt sommerleir, og hjelpe lokallaga å få en god 609 

opplevelse før, under og etter sommerleir.  610 

● Skal så langt det lar seg gjøre finne løsninger slik at medlemmer som ikke har 611 

råd til sommerleir får mulighet til å delta.  612 

● Skal ha god foreldrekontakt for å kunne få med flere AUFere på sommerleir.  613 

 614 

Sentralt: 615 

● Skal stå for planlegging og gjennomføring av sommerleir. 616 

● Skal påse at programmet er variert, med politiske innledninger, hilsningstaler 617 

fra samarbeidspartnere, konserter, underholdning og god tid til å møte 618 

AUFere fra hele landet. 619 

● Skal så langt det lar seg gjøre holde prisen for deltagelse på sommerleir så 620 

lav som mulig. 621 

  622 



 

23 
 

2.4. Skape mer politikk  623 

AUF er en viktig stemme i den norske arbeiderbevegelsen. AUF har over tid vunnet 624 

stor innflytelse i Arbeiderpartiet, og har vært med å forme landets politikk. AUF skal 625 

framover bli enda bedre til å utvikle ny politikk som til slutt skal bli lokal, nasjonal og 626 

internasjonal politikk.  627 

 628 

Politiske forslag skal utvikles av hele AUF, og det er et mål at flest mulig forslag skal 629 

utvikles nedenfra og gå veien gjennom alle organisasjonens ledd. Alle medlemmer 630 

bør få opplæring i hvordan man kan jobbe med gjennomslag for politiske forslag og 631 

hvordan man kan utvikle ny politikk. Lokallaga skal være organisasjonens viktigste 632 

politiske verksted. 633 

2.4.1. Utvikle ny AUF-politikk 634 

Utvikling av politiske forslag til løsninger på samfunnsproblemer er noe av det 635 

viktigste vi gjør i AUF. AUF skal bruke alle tilgjengelige ressurser hos medlemmene, 636 

tillitsvalgte, folkevalgte og andre samarbeidspartnere når man jobber med å skape 637 

ny fremtidsretta og solidarisk politikk. Vi skal også samarbeide godt med 638 

kunnskapsmiljøer og interesseorganisasjoner. 639 

 640 

AUFs politiske prioriteringer vedtas på landsmøtet. Fylkeslaga skal velge egne 641 

ansvarspersoner til hvert politiske område, som skal være oppdaterte på sitt 642 

politikkfelt og dele denne kunnskapen med medlemmene og øvrige tillitsvalgte. Det 643 

bør også settes ned utvalg som skal utvikle ny politikk innenfor de politiske 644 

prioriteringene som er tilpassa samfunnets situasjon. Utvalg er generelt et godt 645 

verktøy for å skape helhetlig politikk på et område. Fylkeslaga bør derfor systematisk 646 

sette ned politiske utvalg 647 

 648 

Lokallag: 649 

• Er AUFs viktigste politiske verksted. 650 

• Skal utvikle nye politiske forslag gjennom hele året. 651 

• Ha tett kontakt med lokale interesse-, ungdomsorganisasjoner og 652 

ungdomsråd. 653 

• Arbeide for å være ungdommens talerør lokalt og fronte viktige kampsaker for 654 

ungdom i sitt nærområde. 655 

• Sikre god dialog med LO lokalt med mål om å danne felles front med 656 

fagbevegelsen om viktige saker for AUF og LO. 657 

 658 
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Fylkeslag:  659 

• Skal følge opp politikken som vedtas i lokal- og fylkesleddet i organisasjonen. 660 

• Setter ned politiske utvalg. 661 

• Fylkeslaga skal løfte lokale saker opp til AUFs landsstyrer og landsmøter. 662 

• Skal lage en årlig plan for politikkutforming i fylkeslaget. 663 

• Skal bistå medlemmene i arbeidet med politikkutforming. 664 

• Skal utvikle nye politiske forslag gjennom hele året. 665 

• Ansvar for å samarbeide med relevante interesseorganisasjoner. 666 

• Skal ha jevnlig dialog med LOs fylkesnivå for å opprettholde god kontakt med 667 

fagbevegelsen og danne felles front om viktige politiske saker for AUF og LO 668 

regionalt. 669 

 670 

Sentralt:  671 

• Legge til rette for politikkutvikling i hele organisasjonen. 672 

• Skal ha ressursgrupper på ulike politiske temaer. 673 

• Skal se nærmere på ulike måter å løfte fram saker. 674 

• Skal samarbeide med relevante interesseorganisasjoner på nasjonalt nivå. 675 

• Skal holde seg oppdatert på aktuelle politiske saker og vedta uttalelser om 676 

politiske spørsmål som er av prinsipiell eller realpolitisk karakter. 677 

• Skal vedta politiske uttalelser om aktuelle spørsmål som oversendes AUFs 678 

landsstyre. 679 

 680 

2.4.2. Fronte politiske saker 681 

Politikkutvikling handler også om å være synlig og fronte saken i offentligheten. Det 682 

kan gjøres gjennom å skrive leserinnlegg, gå ut i avisa og ha aksjoner og gjennom 683 

sosiale medier. AUF skal jobbe aktivt for å få oppmerksomhet for våre standpunkter 684 

og vise folk hvilken politikk vi har. 685 

 686 

Lokallag: 687 

• Lokallaga skal være ombud for ungdom i lokalmiljøet. 688 

• Lokallaga skal jobbe politisk opp mot sine kommune/bydelspartier og arbeide 689 

aktivt med å få gjennomslag for AUF-saker. 690 

 691 

Fylkeslag: 692 

• Fylkeslaga skal jobbe politisk opp mot sitt fylkesparti for å få gjennomslag for 693 

AUF-saker. 694 
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• Skal bistå lokallagene i arbeidet med politikk og gjennomslag i 695 

kommunene/bydelene. 696 

 697 

Sentralt: 698 

• Utvikle politiske kampanjer som setter viktige AUF-saker i fokus. 699 

• Løfte politiske saker til partiet sentralt og stortingsgruppa. 700 

• Skolere organisasjonen i mediearbeid. 701 

• Bistå lokal- og fylkeslaga i argumentasjons- og forhandlingsskolering. 702 

 703 

2.4.3. AUFs mediearbeid 704 

Det er viktig for AUF å nå ut til folk med våre politiske standpunkter. Det skaper 705 

oppslutning som til slutt kan føre til samfunnsendringer. Derfor må det utadretta 706 

påvirkningsarbeidet prioriteres gjennom utspill i media, leserinnlegg og budskap i 707 

sosiale medier. 708 

Lokallag: 709 

• Skal skrive leserinnlegg og være aktive i lokale medier. 710 

• Skal ha egne kontoer på relevante sosiale medier. 711 

 712 

Fylkeslag: 713 

• Skal aktivt ta kontakt med lokalaviser- og journalister. 714 

• Skal skrive leserinnlegg og være aktive i regionale medier. 715 

• Skal ha egne kontoer på relevante sosiale medier. 716 

• Skal tilby medieskolering til medlemmer og tillitsvalgte. 717 

• Skal fronte fylkeslagets politikk på AUFs hjemmesider. 718 

 719 

Sentralt: 720 

• Skal skrive leserinnlegg og være aktive i lokale og nasjonale medier 721 

• Skal ha ansvar for nasjonale kontoer på relevante sosiale medier 722 

• Fasilitere et internt magasin, der medlemmer kan bidra til politisk og 723 

organisatorisk debatt.  724 

 725 
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2.4.4. Kampanjearbeidet i AUF  726 

Kampanjer omfatter flere måter å spre budskapet på kryss av kanaler, men med 727 

felles budskap og mål. Kampanjer er derfor en god mulighet til å nå ut til mange. 728 

Kampanjer er et godt virkemiddel for både lokale, nasjonale og internasjonale 729 

budskap, og er dessuten viktig for å skape samhold i organisasjonen. Det er naturlig 730 

at alle ledd i organisasjonen har egne kampanjer, men at vårkampanjen blir 731 

arrangert av AUF sentralt. 732 

 733 

Lokallag:  734 

• Skal ha lokale kampanjer på saker med betydning for ungdom i lokalmiljøet 735 

 736 

Fylkeslag:   737 

• Følge opp og bistå lokallaga i deres kampanjer. 738 

• Ha egne temauker og kampanjer på sosiale medier.  739 

 740 

Sentralt:  741 

• Legge til rette for og inspirere til aksjonisme. 742 

• Arrangere nasjonale kampanjer i løpet av året om temaer som har betydning 743 

for ungdom i hele Norge.  744 

• Vurdere muligheten for å sette ned egne utvalg som jobber med 745 

kampanjevirksomhet. 746 

• Legge opp til politiske temauker. 747 

• Inkludere medlemsorganisasjonen i arbeidet med utformingen av nasjonale 748 

kampanjer. 749 

 750 

2.4.4.1. Vårkampanje 751 

AUFs vårkampanje er viktig for at AUF skal være tilstede og synlige over hele landet. 752 

Vi skal besøke alle videregående skoler og være synlige i sosiale medier for å 753 

engasjere og rekruttere flere til AUF. Kampanjen skal ha et aktuelt politisk budskap. 754 

 755 

Lokallag: 756 

● Mobilisere medlemmer til å bidra i vårkampanjen. 757 

● Sørge for at alle skoler i deres område blir besøkt i løpet av kampanjen. 758 

● Avholde minst ett arrangement for nye AUFere i løpet av kampanjen. 759 

 760 
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Fylkeslag: 761 

● Har det overordna ansvaret for gjennomføringen i sitt fylke. 762 

● Utarbeider en plan for vårkampanjen på fylkesnivå. 763 

● Har ansvar for å tilpasse temaet for kampanjen til lokale forhold. 764 

● Bruke sosiale medier aktivt og være synlige i lokalmedia. 765 

● Bistå lokallaga med mobilisering. 766 

 767 

Sentralt: 768 

● Sørge for at det gjennomføres en nasjonal vårkampanje før utgangen av april 769 

hvert år. 770 

● Sette ned et utvalg med medlemmer fra sentralstyret og fylkeslaga som 771 

utformer og planlegger kampanjen. 772 

● Skal inkludere organisasjonen i utformingen av kampanjen. 773 

 774 

2.4.4.2. Skolestartkampanje 775 

Som et ledd i å gjøre det kontinuerlige medlemsarbeidet- og rekrutteringsarbeidet 776 

engasjerende og motiverende for våre tillitsvalgte og våre medlemmer skal AUF 777 

prioritere å fordele det som tidligere kan ha opplevdes som en hektisk verveinnspurt 778 

mer gjennom året. 779 

 780 

Et av de tiltakene flere fylker har hatt stor suksess med er en skolestartskampanje i 781 

mellomvalgår. Etter modell fra disse erfaringene skal hele AUF ha mål om å 782 

gjennomføre en nasjonal skolestartskampanje, der målet er at laga oppsøker sine 783 

lokale videregående skoler for å komme i kontakt med elevene. 784 

 785 

I en slik skolestartskampanje bør AUFs sentralledd ha ansvaret for utforming av 786 

materiell og overordnet budskap, men det legges til rette for stor grad av lokal 787 

kreativitet og selvstendighet. Målet er å få møtt så mange nye elever, studenter og 788 

lærlinger som mulig og å gi disse et tilbud om å bli medlemmer i AUF. En slik 789 

kampanje kan også virke svært positivt på å få dratt i gang aktiviteten etter 790 

sommerferien, og sommerleir vil naturligvis være en arena for å sparke kampanjen i 791 

gang. 792 

 793 

Et viktig prinsipp for skolestartskampanjen er at den skal bidra til å gjøre 794 

rekrutteringsarbeidet i organisasjonen mer systematisk fordelt gjennom året, og 795 

gjøre det mer motiverende for organisasjonen å drive med rekrutteringsarbeid. I 796 

kombinasjon med et fokus på å få i gang nye lag, velge nye eller supplere 797 
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eksisterende styrer i lag tett knyttet til den lokale videregående skolen, kan en slik 798 

kampanje gi stor grad av økt aktivitet i hele organisasjonen. 799 

 800 

Lokallag: 801 

• Ha mål om å besøke videregående skoler i sin kommune eller tilknyttet 802 

denne. 803 

• I denne kampanjen prioritere sosiale aktiviteter og grunnleggende skoleringer 804 

til nye medlemmer. 805 

• Forplikte seg til å arrangere minimum et møte eller arrangement i løpet av 806 

kampanjen. 807 

 808 

Fylkeslag: 809 

• Utarbeide en helhetlig plan for å få besøkt så mange av sitt fylke sine 810 

videregående skoler som mulig. 811 

• Sørge for at det finnes et sosialt- og grunnleggende skoleringstilbud for nye 812 

medlemmer uten lokallag i nærheten. 813 

• Sørge for å sikre medlemmene opplæring, motivasjon og gode ververutiner i 814 

forkant av og under kampanjen. 815 

• Ta initiativ til å starte lokallag på steder der hvor dette ikke finnes og hvor det 816 

er hensiktsmessig. 817 

• Forplikte seg til å arrangere minimum et større møte eller arrangement i løpet 818 

av kampanjen. 819 

 820 

Sentralt: 821 

• Sørge for at ansvaret for det årlige vervearbeidet fordeles jevnt utover for å 822 

hindre unødvendig tung byrde på våre tillitsvalgte. 823 

• Ha ansvar for det overordnede budskapet. 824 

• Ha ansvar for utforming av materiell. 825 

• Sørge for å bistå fylkeslaga og lokallaga med organisering, skolering og 826 

gjennomføring der dette er ønskelig. 827 

• Skal delta aktivt i kampanjen og sørge for at alle fylkeslag blir besøkt. 828 

Sentralstyrets medlemmer skal være særlig tilgjengelig for organisasjonen i 829 

perioden og bør tilstrebe å besøke flere fylker hver 830 

 831 

 



 

29 
 

2.4.5. AUF på barrikadene 832 

Å drive aksjonisme er et helt nødvendig virkemiddel for politisk gjennomslag. For 833 

AUF er det viktig å skape folkelig engasjement rundt våre kampsaker. Vi må derfor i 834 

større grad benytte oss i større grad av mulighetene som ligger i aksjonismen 835 

gjennom fysiske og digitale aksjoner, demonstrasjoner og underskriftskampanjer.  836 

 837 

Lokallag: 838 

● Skal utvikle nye måter å aksjonere på og dele erfaringer med andre lokallag.  839 

● Skal aksjonere for saker som er viktige i lokalmiljøet, samt heve blikket og 840 

aksjonere for saker som er viktige for hele landet og verden. 841 

● Skal sørge for at AUF er representert i demonstrasjoner for aktuelle saker 842 

AUF har prinsipielle eller realpolitiske meninger om. 843 

● Lokallaga skal ha hovedansvar for gjennomføring av både digitale og fysiske 844 

aksjoner. 845 

 846 

Fylkeslag: 847 

● Skal bistå lokallaga i å gjennomføre fysiske og digitale aksjoner og 848 

demonstrasjoner.  849 

● Skal drive aksjonsvirksomhet på sosiale medier.  850 

● Skal sørge for at AUF er representert i større demonstrasjoner og markeringer 851 

i fylket. 852 

 853 

Sentralt: 854 

● Skal tilby aksjonspakker til lokallaga i AUFs nettbutikk.  855 

● Skal lage forslag til politiske temaer og aksjonsmetoder. 856 

 857 
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2.4.6. Sivil ulydighet 858 

AUF er et ungdomsparti som forandrer verden gjennom demokratiske virkemidler. 859 

Men selv i gode og velfungerende demokrati som Norge, finnes det udemokratiske 860 

prosesser med irreversible konsekvenser eller prosesser der spesielt sårbare 861 

interesser ikke blir hensyntatt.  862 

 863 

Sivil ulydighet er et virkemiddel AUF mener i utgangspunktet ikke bør benyttes fordi 864 

demokratiske vedtak skal respekteres. Likevel mener vi at det i siste utvei, når alle 865 

andre virkemidler er forsøkt, kan være behov for å ty til sivil ulydighet som 866 

aksjonsform. Ved slike tilfeller mener AUF at sivil ulydighet skal være åpen, ikke-867 

voldelig og uten fare for verken en selv eller andre. 868 

 869 

At noe er lovlig betyr ikke at det er rett. Vi har sett gjennom historien at tortur, drap, 870 

systematisk undertrykkelse, rasisme og slaveri har vært lovlig, men vi vet alle at det 871 

ikke var rett. Mange kamper er vunnet, men det skjer fortsatt grunnleggende urett 872 

den dag i dag. Også i Norge. Det er i slike tilfeller sivil ulydighet kan aksepteres. 873 

 874 

Kun i tilfeller hvor demokratiske og rettslige virkemidler har kommet til kort, og det 875 

risikeres brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller grunnleggende miljø- og 876 

naturvern hvor tiltak er irreversible, kan AUF akseptere sivil ulydighet. Det må være 877 

forholdsmessighet mellom aksjonsformen og den urett myndighetene begår. 878 

 879 

Brudd på menneskerettigheter kan innebære brudd på grunnleggende friheter som 880 

vern mot tortur, vilkårlig maktbruk og isolasjon. Det kan også gjelde når liv og helse 881 

står i fare, eller brudd på krigens folkerett. Brudd på grunnleggende miljø- og 882 

naturvern kan eksempelvis være større og irreversible utslipp eller tiltak hvor natur 883 

og miljø ikke hensyntas overhodet.Eksempel på dette kan være fjorddeponi eller 884 

annen katastrofal ødeleggelse av store og sårbare naturområder. 885 

Ethvert medlem i AUF som begår sivil ulydighet gjør det i kraft av seg selv, og å 886 

velge å begå sivil ulydig må avgjøres av den enkelte person. Vedkommende er 887 

ansvarlig for seg selv både under og i etterkant av aksjonen. 888 

 889 

AUF mener: 890 

● At politikken i samfunnet forandres gjennom demokratiske prosesser og 891 

virkemidler. 892 

● At det ved udemokratiske prosesser med irreversible konsekvenser eller 893 

prosesser der spesielt sårbare interesser ikke blir hensyntatt, kan benyttes 894 

sivil ulydighet. 895 
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● At ethvert medlem i AUF som begår sivil ulydighet gjør det i kraft av seg selv. 896 

 897 

Dissens linje 889, med påfølgende kulepunkt på 897, Ina, Sindre, Snorre, 898 

Reidar, Håvard:  899 

I folkevalgte organer behandler en folkevalgt mange saker hvor det er stor 900 

politisk avstand mellom de forskjellige partiene. Uavhengig om man har tapt 901 

eller vunnet en politisk kamp i et slikt organ, er det en grunnleggende 902 

demokratisk verdi at også de som taper en politisk sak aksepterer resultatet. 903 

Dersom man i etterkant motarbeider saken med sivil ulydighet, vil dette stride 904 

med rollen som folkevalgt. Folkevalgte AUFere bør derfor ikke delta i sivil 905 

ulydighet i politiske saker som de selv har vært med på å behandle i et 906 

folkevalgt organ.  907 

● Folkevalgte AUFere bør ikke delta i sivil ulydighet i saker de selv har 908 

vært med på å behandle i et folkevalgt organ. 909 

 910 
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2.5 Mangfoldig organisasjon 911 

AUF skal være den største og mest inkluderende ungdomsorganisasjonen i Norge 912 

der ungdom fra alle samfunnslag og med ulik bakgrunn får muligheten til være aktiv i 913 

AUF. Derfor er det viktig for oss å kunne rekruttere og engasjere ungdom fra alle 914 

samfunnsgrupper. 915 

 916 

For å lykkes med AUFs mangfoldsarbeid må det jobbes målretta og kontinuerlig med 917 

mangfold og inkludering i alle organisasjonsledd. Det krever at vi arrangerer ulike 918 

typer aktiviteter for medlemmene våre, rekrutterer medlemmer på ulike arenaer og 919 

skaper gode rollemodeller som representerer hele medlemsmassen vår.  920 

 921 

AUF har et stort potensial når det gjelder å rekruttere og aktivisere minoritetsungdom 922 

og ungdom med yrkesfaglig bakgrunn. Det er derfor særlig viktig å jobbe målretta 923 

med disse gruppene framover. 924 

2.5.1. Ungdom med minoritetsbakgrunn 925 

AUF har fortsatt en vei å gå når det gjelder å tilrettelegge for og inkludere ungdom 926 

med minoritetsbakgrunn i vår organisasjon. AUF må de neste årene jobbe 927 

systematisk for å styrke mangfoldet i organisasjonen. 928 

 929 

Lokallaga:  930 

● Skal fokusere ekstra på å følge opp medlemmer med minoritetsbakgrunn på 931 

møter. 932 

● Skal jobbe med å promotere aktivitet opp mot miljøer og steder der det finnes 933 

mange ungdommer med minoritetsbakgrunn. 934 

● Ta hensyn til medlemmenes matvaner i henhold til religion og livssyn på 935 

arrangementer. 936 

● Skal tilrettelegge arrangementene slik at det dekker behovet for ungdommer 937 

med ulik religiøs bakgrunn. 938 

 939 

Fylkeslaga:  940 

● Skal jobbe målretta med å få flere tillitsvalgte, folkevalgte og aktive 941 

minoritetsungdommer. 942 

● Skal ha aktiv foreldrekontakt og gi tidlig informasjon i forkant av større 943 

arrangementer. 944 

● Skal jobbe strategisk med å rekruttere medlemmer med minoritetsbakgrunn. 945 
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● Ta hensyn til medlemmenes matvaner i henhold til religion og livssyn på 946 

arrangementer. 947 

 948 

Sentralt:  949 

● Skal jobbe målretta med å få flere tillitsvalgte, folkevalgte og aktive 950 

minoritetsungdommer. 951 

● Skal jobbe med å framheve AUFs medlemsmangfold i ekstern og intern 952 

kommunikasjon.  953 

● Skal gjennomføre en mangfoldsundersøkelse for å få bedre oversikt over 954 

AUFs arbeid med underrepresenterte grupper og deres mulighet til å være 955 

aktiv i AUF. 956 

● Når det inviteres innledere/paneldeltakere på nasjonale arrangementer, skal 957 

man alltid sikre at personer med minoritetsbakgrunn er representert. 958 

● Skal tilstrebe å ha innledere/paneldeltakere med minoritetsbakgrunn på 959 

nasjonale arrangementer. 960 

● Skal bistå fylkeslag som ønsker det med å oversette stand- og vervemateriell 961 

til andre språk. 962 

 963 

2.5.2. Ungdom med yrkesfagbakgrunn 964 

Om lag en tredel av videregående elever i Norge går på yrkesfag, og svært mange 965 

arbeidstakere har en yrkesfaglig utdanning. Per i dag gjenspeiles ikke det i 966 

medlemsmassen vår. AUF skal derfor ha et stort fokus på å rekruttere medlemmer 967 

med yrkesfagbakgrunn framover. 968 

 969 

Lokallag: 970 

● Skal jobbe aktivt for at man skal ha større mangfold av arrangementer som for 971 

eksempel workshops og bedriftsbesøk. 972 

● Ha aktivitet på tidspunkter som passer for medlemmer som er lærlinger. 973 

● Alltid inkludere yrkesfagelever og lærlinger i utformingen av yrkesfaglig 974 

politikk. 975 

● Aktivt oppsøke yrkesfaglige linjer, skoler, bedrifter og råd. 976 

 977 

Fylkeslag: 978 

● Skal jobbe målretta med at yrkesfagungdom skal bli tillitsvalgte, folkevalgte og 979 

aktive medlemmer. 980 

● Skal jobbe strategisk med rekruttering av medlemmer som går yrkesfag. 981 
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● Skal besøke alle sine videregående skoler med yrkesfaglinjer minst 1 gang i 982 

løpet av året. 983 

● Samarbeide med LO om rekruttering av yrkesfagelever og lærlinger. 984 

● Skal samarbeide med LO om arrangementer. 985 

● Alltid inkludere yrkesfagelever og lærlinger i utformingen av yrkesfaglig 986 

politikk. 987 

 988 

Sentralt: 989 

● Skal jobbe målretta med at yrkesfagungdom skal bli tillitsvalgte, folkevalgte og 990 

aktive medlemmer. 991 

● Ta initiativ til flere yrkesfagprosjekter med LO. 992 

● Skal samarbeide med LO om arrangementer. 993 

● Skal arrangere arbeidsplassbesøk sammen med LO og forbundene. 994 

● Skal skolere organisasjonen i hvordan man arrangerer gode 995 

arbeidsplassbesøk. 996 

● Bør tilpasse nasjonale arrangementer tidsmessig for lærlinger 997 

 998 

2.5.3. Ungdom med nedsatt funksjonsevne  999 

Selv om 15% til 18% av befolkninga har en eller annen form for nedsatt 1000 

funksjonsevne, er mennesker med nedsatt funksjonsevne lite representert i politiske 1001 

organisasjoner og partier. AUF skal de neste årene jobbe systematisk med å 1002 

inkludere og rekruttere ungdommer ned nedsatt funksjonsevne.  1003 

 1004 

Lokallag:  1005 

● Skal aktivt ta kontakt med lokale bruker- og interesseorganisasjoner. 1006 

 1007 

Fylkeslag:  1008 

● Skal jobbe målretta for at ungdom med nedsatt funksjonsevne skal bli 1009 

tillitsvalgte. 1010 

 1011 

Sentralt:  1012 

● Skal jobbe målretta for at ungdom med nedsatt funksjonsevne skal bli 1013 

tillitsvalgte, folkevalgte og aktive medlemmer.  1014 

● Skal aktivt samarbeide nasjonale bruker- og interesseorganisasjoner. 1015 

  1016 
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3. Øvrige organisatoriske områder 1017 

3.1 Likestilling i organisasjonen 1018 

AUF er en feministisk organisasjon. Det betyr at vi skal kjempe for en 1019 

organisasjonskultur og et samfunn med frihet, likestilling og rettferdighet for alle, 1020 

uavhengig av kjønn. 1021 

 1022 

AUF har tradisjon for å alltid ha fokus på kjønnsroller og likestillingsutfordringer. 1023 

Likevel bærer organisasjonen preg av samfunnsnormer knyttet til kjønn. AUFs 1024 

likestillingsarbeid skal bidra til å bryte opp de grunnleggende strukturelle forskjellene 1025 

som skapes mellom kjønn, og bidra til at alle har like store muligheter i AUF 1026 

uavhengig av kjønn. I AUF skal det være lav terskel for å bidra med det du ønsker 1027 

uten at kjønnet ditt skal definere hvilke oppgaver du skal ha, verv du skal påta deg 1028 

eller hvorvidt dine meninger skal anerkjennes eller ikke. 1029 

 1030 

Jente- og guttesamlinger har vært et virkemiddel som flere ledd i AUF har benyttet 1031 

seg av for å sette likestillingsutfordringer på dagsorden lokalt. På slike samlinger får 1032 

medlemmene en arena til å drøfte kjønnsmessige utfordringer de opplever og lære 1033 

av hverandres erfaringer. Dette oppleves som positivt for å trygge medlemmene i 1034 

organisasjonen i møte med politikk, og er et virkemiddel som bør brukes aktivt i 1035 

AUFs likestillingsarbeid. 1036 

 1037 

Lokallag: 1038 

● Bruke kvotering som virkemiddel i styrer og utvalg. 1039 

● Jobbe aktivt med rekruttering av underrepresenterte kjønn i lokallaget. 1040 

● Oppfordre underrepresenterte kjønn om å påta seg tillitsverv i lokallaget. 1041 

● Skal ha fokus på å følge opp underrepresenterte kjønn i lokallaget. 1042 

 1043 

Fylkeslag: 1044 

● Bruke kvotering som virkemiddel i styrer og utvalg. 1045 

● Bistå lokallag i rekruttering av underrepresenterte kjønn i lokallaga. 1046 

● Arrangere jente- og guttesamlinger, spesielt i forkant av større arrangementer. 1047 

● Skal ha jentenettverk i fylkeslaget som et fellesskap og en skoleringsarena for 1048 

de kvinnelige medlemmene i AUF. Dette må særlig knyttes til samlinger, 1049 

representantskap og årsmøter i fylkeslaget.  1050 

● Oppfordre underrepresenterte kjønn om å påta seg tillitsverv. 1051 

 1052 
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Sentralt: 1053 

● Bruke kvotering som virkemiddel i styrer og utvalg. 1054 

● Utarbeide opplegg for jente- og guttesamlinger som kan brukes i 1055 

organisasjonen. 1056 

● Skal ta tak i strukturelle likestillingsutfordringer i organisasjonen og jobbe 1057 

aktivt med dette. 1058 

● Gjennomføre jevnlige likestillingsundersøkelser for å være oppdatert på 1059 

situasjonen i organisasjonen 1060 

● Opprette en nasjonal styringsgruppe for jentenettverket i AUF som i 1061 

samarbeid med AUFs representant i Arbeiderpartiets styringsgruppe, skal 1062 

diskutere strukturelle og organisatoriske utfordringer i organisasjonen vår 1063 

● Arrangere jente- og guttesamlinger på det første landsstyremøte i hvert 1064 

kalenderår. 1065 

  1066 
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3.2. Inkluderende organisasjon 1067 

AUF skal være en inkluderende organisasjon. Alle skal kunne delta på ting i AUF 1068 

uansett etnisk eller kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller sosioøkonomisk 1069 

bakgrunn. 1070 

 1071 

Fokus på universell utforming og tilrettelegging vil gjøre organisasjonen mer 1072 

tilgjengelig og inkluderende for medlemmene våre. 1073 

 1074 

Alle AUFs arrangementer skal være utformet på en slik måte at alle medlemmene 1075 

våre føler seg velkommen. Vi skal tilby mat tilpasset våre medlemmers 1076 

matpreferanser, enten det gjelder kulturelle preferanser eller allergier. Det skal være 1077 

gratis for medlemmer å delta på alle arrangementer i regi av lokal- eller fylkeslag i 1078 

AUF. 1079 

 1080 

Lokallag: 1081 

● Aktiviteter i lokallaget skal være universelt utformet. 1082 

● Ha inkluderende aktiviteter med mulighet for deltakelse for alle. 1083 

● Bruke enkelt og forståelig språk i intern og ekstern kommunikasjon. 1084 

 1085 

Fylkeslag: 1086 

● Aktiviteter i fylkeslaget skal være universelt utformet. 1087 

● Jobbe aktivt med rekruttering av minoritetsgrupper i AUF. 1088 

● Bruke enkelt og forståelig språk i intern og ekstern kommunikasjon. 1089 

● Skal så langt det lar seg gjøre tilrettelegge for at alle som kan, skal få 1090 

mulighet til å delta på aktiviteter i regi av AUF. 1091 

 1092 

Sentralt: 1093 

● Jobbe aktivt med å inkludere flere minoritetsgrupper i AUF, som folk med 1094 

forskjellige funksjonshemninger, seksualitet og kulturelle minoriteter.  1095 

● Ha fokus på inkluderingsarbeidet i AUF. 1096 

● Arrangementer i regi av AUF sentralt skal være universelt utformet. 1097 

● Jobbe med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid mot diskriminering i 1098 

organisasjonen. 1099 

● Tilrettelegge for at alle som ønsker det, skal få mulighet til å delta på 1100 

arrangementer i regi av AUF. 1101 

 1102 
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3.3. Samepolitisk arbeid i Bargiid Nouraidlihkadus 1103 

AUF skal kjempe for at samisk språk og kultur ivaretas og utvikles. Samer er Norges 1104 

urfolk, og AUF ønsker å være en viktig aktør i det samepolitiske arbeidet blant unge. 1105 

Ved å ha et aktivt samepolitisk forum vil AUFere med samisk bakgrunn ha en felles 1106 

plattform for å utvikle AUFs samepolitikk. AUF vil sikre gode rammevilkår for samisk 1107 

språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv. Ved å få et aktivt forum vil det også bli 1108 

enklere for unge kandidater fra AUF og Arbeiderpartiet til å stille til valg til 1109 

Sametinget. 1110 

 1111 

Lokallag 1112 

• Skal gjøre seg kjent med sine valgkretser til sametinget. 1113 

• Skal etter beste evne legge til rette for at sine medlemmer med samisk 1114 

bakgrunn kan engasjere seg i sin valgkrets 1115 

 1116 

Fylkeslag 1117 

• Skal tilstrebe å nominere unge fra sine valgkretser til sametingsvalget hvert 1118 

valg, på lik linje som ved stortingsvalget 1119 

• Skal gjøre seg kjent med sine valgkretser i sametinget 1120 

• Skal være en vei inn i AUFs sentrale samepolitiske arbeid 1121 

 1122 

 1123 

Sentralt 1124 

• AUF skal ha eget samisk forum på tvers av fylkeslag og Sametingets 1125 

valgkretser 1126 

• AUF skal være ledende i samisk arbeid sammen med Arbeiderpartiet, 1127 

gjennom arbeid opp mot Arbeiderpartiets Samepolitiske Råd og 1128 

Arbeiderpartiets Sametingsgruppe. 1129 

• AUF sentralt skal bistå det samiske forumet i å utarbeide retningslinjer, 1130 

mandat og organisering av sitt arbeid, som skal vedtas av landsstyret 1131 

• AUF skal fronte unge samiske medlemmer, og tilrettelegge for samepolitisk 1132 

engasjement innenfor organisasjonen. 1133 

 1134 

 1135 

 1136 
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3.4. Arven etter 22. juli  1137 

22. juli 2011 ble AUF rammet av det verste terrorangrepet på norsk jord i fredstid. 69 1138 

av deltakerne på AUFs sommerleir ble drept på Utøya. Vi skylder våre drepte 1139 

kamerater å aldri glemme det som skjedde og hedre deres minne i vårt videre 1140 

politiske arbeid. 1141 

 1142 

Det er viktig at AUFs historie fra 22.juli blir ivaretatt og overført til nye generasjoner 1143 

med AUFere, og at kampen mot det ideologiske tankegodset bak 22.juli fortsetter. 1144 

 1145 

Det viktigste grunnlaget for hvordan organisasjonen skal forholde seg til 22.juli 1146 

framover er 22.juli-rapporten vedtatt av AUFs landsstyre i juni 2020. 1147 

 1148 

AUF vil: 1149 

● Ivareta AUFs egen 22.juli-historie. 1150 

● Hedre de drepte AUFernes minne. 1151 

● Markere 22.juli hvert år. 1152 

● Fortsette den ideologiske kampen mot de høyreekstreme kreftene som sto 1153 

bak 22.juli. 1154 

● Følge opp 22.juli-rapporten vedtatt av AUFs landsstyre. 1155 

  1156 
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3.5. Landet bygges på nytt 1157 

Etter regionreformen har AUF færre fylkeslag. Det har gjort mange av fylkeslaga 1158 

større og sterkere, men byr også på et behov for å tenke nytt rundt økte 1159 

reiseavstander og hvordan organer i fylkeslaga skal møtes i det daglige. 1160 

 1161 

Sterke, robuste fylkeslag med ansvar for flere lokallag enn tidligere skaper 1162 

muligheter for mer aktivitet og bedre samarbeid om politiske gjennomslag. Når man 1163 

er flere medlemmer på samme lag får man nye venner, sterkere samhold skapes og 1164 

man får bryte meningene sine med hverandre i større grad enn tidligere. 1165 

 1166 

De ulike fylkeslaga har ulike styrker og ulike utfordringer. Uavhengig av det skal 1167 

medlemmer i AUF skal sikres de samme mulighetene til å engasjere seg. En av 1168 

hovedoppgave er å tilby lavterskel aktivitet som alle medlemmer kan delta på. Derfor 1169 

er det viktig at fylkeslaga får mulighet til å organisere seg slik det passer for det 1170 

enkelte fylkeslag. 1171 

 1172 

Lokallag: 1173 

● Ansvar for å ha et godt medlemstilbud i sitt lokale område. 1174 

● Samarbeide med lokallag i nærheten. 1175 

 1176 

Fylkeslag: 1177 

● Ansvar for å tilrettelegge for at alle medlemmer fra hele fylket skal kunne delta 1178 

på arrangementer. 1179 

● Bruke digitale plattformer til aktivitet. 1180 

● Sette ned flere utvalg med tillitsvalgte fra hele fylket, for å sikre at alle har 1181 

innflytelse.  1182 

● Lage en plan for å inkludere alle lokallaga i de viktige prosessene. 1183 

● Se på muligheten for å sette ned regionale aktivitetsutvalg.  1184 

 1185 

Sentralt: 1186 

• Sørge for å ha ansatte i alle deler av landet. 1187 

• Jobbe og utvikle flere prosjekter for fylkeslaga og lokallaga. 1188 

 1189 
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3.6. Ung i Arbeiderpartiet 1190 

For AUF er det viktig å at våre medlemmer også blir aktive i Arbeiderpartiet, for at vi 1191 

skal kunne få mer gjennomslag og mer innflytelse på vegne av ungdom i Norge. 1192 

Som ung i Arbeiderpartiet kan overgangen føles stor. Derfor må vi få til gode 1193 

samarbeidsløsninger med Arbeiderpartiet. 1194 

 1195 

AUF vil:  1196 

● At lokallaga skal ha et godt samarbeid med Arbeiderpartiet lokalt.  1197 

● Få et overgangsprosjekt i samarbeid med Arbeiderpartiet sentralt. 1198 

● Ha oversikt over eldre AUFere i lokalpartiene som kan være mentorer for 1199 

AUFere som skal bli aktive i Arbeiderpartiet.   1200 

 1201 

 

3.6.1. Student 1202 

AUF vil styrke vårt studentarbeid. Studentlagene har en viktig rolle i å formidle 1203 

politiske krav fra studenter til AUF og Arbeiderpartiet. AUF vil mobilisere bredere 1204 

blant landets studenter, og gjennom dette nå ut til flere. 1205 

 1206 

AUF vil:  1207 

● Ha som mål å ha aktive studentlag ved alle universiteter og høyskoler i Norge, 1208 

og ved campus der det lar seg gjøre.  1209 

● Jobbe tettere på studentpolitikken for å treffe målgruppen bedre.  1210 

● Rekruttere flere studenter til organisasjonen.  1211 

● Jobber for å mobilisere flere studenter til å stemme ved valg. 1212 

● Søke tett samarbeid med Arbeiderpartiets studentlag, LO-studentene og med 1213 

forbundas studentgrupper. 1214 

● Tilby sosiale og faglige tilbud til AUFs studentmedlemmer, inkludert en årlig 1215 

nasjonal studentkonferanse. 1216 

● Samarbeide med de sosialdemokratiske listene og foreningene ved 1217 

høyskoler- og universiteter. 1218 

● Få flere studenter til å stemme Arbeiderpartiet. 1219 

 1220 

 



 

42 
 

3.6.2. Folkevalgt 1221 

AUF er det ungdomspartiet i landet som har flest folkevalgte. Dette gir oss åpenbare 1222 

fordeler i å kunne bruke og fronte AUFs politikk over hele landet. AUF må organisere 1223 

sine folkevalgte på en slik måte at de får delt erfaringer med hverandre, og hjulpet 1224 

hverandre med å få gjennomslag for mest mulig AUF-politikk.  1225 

 1226 

AUF vil: 1227 

● Ha et sentralt nettverk for AUFs folkevalgte. 1228 

● Arrangere sentrale samlinger for AUFs folkevalgte. 1229 

● Oppfordre våre medlemmer om å stille til valg. 1230 

● Oppfordre fylkeslaga til å opprette lokale nettverk for sine folkevalgte.  1231 

● Arrangere minimum en årlig nasjonal folkevalgtkonferanse. 1232 

● Ha egne ansvarlige på fylkesnivå som har ansvar for å følge opp de 1233 

folkevalgte. 1234 

  1235 
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3.7. Trygg organisasjon 1236 

AUF er en ungdomsorganisasjon som skal oppleves som trygg uansett hvem du er 1237 

eller hvor gammel du er. Dette oppnås ved å ha god informasjon i forkant av AUFs 1238 

arrangementer, klare retningslinjer mot seksuell trakassering og mobbing, fokus på 1239 

åpenhet og inkludering, samt forbud mot rusmidler på arrangementer i regi av AUF.  1240 

 1241 

AUF skal være en organisasjon som ivaretar alle medlemmene våre på en god 1242 

måte, og som sørger for at det oppleves trygt å være medlem i organisasjonen vår.  1243 

 1244 

I AUF har vi nulltoleranse for mobbing, seksuell trakassering, diskriminering og 1245 

rasisme. Vi skal ha tydelige retningslinjer for hvordan man skal oppføre seg og 1246 

hvordan uakseptabel oppførsel blir tatt tak i. I AUF skal det være trygt å varsle fra 1247 

om uakseptable hendelser. Medlemmer som opplever noe ubehagelig skal alltid føle 1248 

seg trygge på at de blir godt ivaretatt. 1249 

 1250 

AUF vil: 1251 

● Ha nulltoleranse mot alle former for mobbing, seksuell trakassering, 1252 

diskriminering og rasisme. 1253 

● Alle AUFs medlemmer skal gjøres kjent med AUFs etiske retningslinjer og 1254 

retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. 1255 

● Alle AUFs arrangementet skal være rusfrie. 1256 

 1257 

3.7.1. Vi står sammen mot netthets 1258 

Netthets og trusler mot offentlige personer er et voksende problem. Spesielt har det 1259 

gått utover flere av AUFs medlemmer. Vårt mål er at alle skal kunne ytre seg 1260 

offentlig uten å motta hatefulle og nedsettende ytringer. Fram til vi når målet skal vi 1261 

gjøre alt som er mulig for å bygge sterke lag rundt de som ytrer seg offentlig. Det er 1262 

skadelig hvis medlemmer i AUF slutter å ytre seg fordi belastningen fra netthets blir 1263 

for stor.  1264 

 1265 

AUF skal ha gode rutiner som er kjent for medlemmene for hvordan man skal gå 1266 

fram hvis man opplever netthets og trusler. 1267 

 1268 

Lokallag: 1269 

● Være gode støttespillere for medlemmer som ytrer seg offentlig. 1270 

 1271 
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Fylkeslag: 1272 

● Følge opp medlemmer som ytrer seg offentlig. 1273 

 1274 

Sentralt: 1275 

● Ha retningslinjer for hvordan man håndterer hets og trusler i organisasjonen. 1276 

● Ha tett kontakt med politiet og PST om den løpende trusselsituasjonen. 1277 

  1278 
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3.8. Fagligpolitisk samarbeid 1279 

AUF er ungdommens organisasjon i arbeiderbevegelsen. Det har alltid vært 1280 

avgjørende med et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og AUF. Det er viktigere 1281 

enn noen gang å utvikle det fagligpolitiske samarbeidet. Samarbeidet med LO og 1282 

LOs forbund må styrkes både lokalt og nasjonalt. Gjensidig deltakelse på hverandres 1283 

arrangementer gir mulighet til vekst i bevegelsen og politiske løsninger folk tror på. 1284 

 1285 

Lokallag: 1286 

• Skal skolere medlemmene i arbeiderbevegelsens historie og viktigheten av 1287 

fagligpolitisk samarbeid. 1288 

• Skal bruke kompetansen i LO til skoleringer og politikkutvikling. 1289 

• Skal samarbeide med forbundene og LO ung lokalt. 1290 

• Skal jobbe for at tillitsvalgte og medlemmer i sitt AUF-lokallag blir med i et LO-1291 

forbund. 1292 

 1293 

Fylkeslag: 1294 

• Skal mobilisere til LOs arrangementer, sommerpatruljen og lærlingpatruljen. 1295 

• Skal oppfordre studerende medlemmer til å engasjere seg i LO Studentene. 1296 

• Skal involvere LOs ungdomsutvalg i sitt arbeid i større grad. 1297 

• Skal delta på forbunda og LO sine arrangementer for unge. 1298 

• Skal bidra til politikkutvikling i forbunda og LO. 1299 

• Skal hjelpe lokallaga med å finne kontaktpersoner i forbunda og LO. 1300 

• Skal sørge for et godt samarbeid mellom AUFs fylkessekretær og LOs 1301 

ungdomssekretærer. 1302 

• Åpne for at en representant fra LO kan tiltre fylkesstyremøtene 1303 

 1304 

Sentralt: 1305 

• Skal samarbeide med forbunda og LO nasjonalt. 1306 

• Skal samarbeide med LOs sentrale ungdomsutvalg om politikkutvikling. 1307 

• Skal delta på forbunda og LOs nasjonale arrangementer for unge. 1308 

• Opprettholde og ha jevnlige møter i samarbeidskomiteen 1309 

• Skal vedta jevnlige handlingsplaner for å forbedre det fagligpolitiske 1310 

samarbeidet. 1311 

• Skal jobbe for at tillitsvalgte og medlemmer i AUF blir med i et LO-forbund, og 1312 

å oppmuntre deltakere på AUF sine nasjonale arrangement om å bli 1313 

medlemmer i et LO-forbund. 1314 

 1315 
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3.9. Valgkamp 1316 

Arbeidernes Ungdomsfylking er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for 1317 

Arbeiderpartiet. Gjennom felles verdigrunnlag og historie vil AUF alltid ha som mål å 1318 

jobbe for at Arbeiderpartiet vinner valget, får en sterkere organisasjon og kommer til 1319 

makten, lokalt, regionalt og nasjonalt. På denne måten sikrer AUF gjennomslag for 1320 

vår politikk, våre kandidater og vårt politiske samfunnsprosjekt. Gjennom flere 1321 

folkevalgte AUFere kan vi sikre representanter som løfter våre saker og 1322 

argumenterer for dem, både eksternt og internt i partiet. 1323 

 1324 

AUF er et valgkampmaskineri uten sidestykke. AUF skal gjennomføre en valgkamp 1325 

på best mulig måte og sikre valgseier for Arbeiderpartiet. En slik valgkamp må 1326 

mobilisere og engasjere i hele landet, og ha gode samarbeid med Arbeiderpartiet. 1327 

AUF må sikres en større rolle i den strategiske kommunikasjonen og den 1328 

organisatoriske gjennomføringen fremover. 1329 

 1330 

Lokallag: 1331 

● Deltar på lokale valgkamparrangement med partiet og fylkeslaget. 1332 

● Promoterer sine lokale kandidater. 1333 

● Mobilisere medlemmer til å bidra i valgkampen. 1334 

● Utarbeide en lokal valgkampplan. 1335 

● Sitte i Arbeiderpartiets lokale valgkamputvalg. 1336 

● Sitte i Arbeiderpartiets lokale nominasjonskomite. 1337 

 1338 

Fylkeslaget: 1339 

● Utarbeider en valgkampplan og har det overordna ansvaret for valgkampen i 1340 

sitt fylke. 1341 

● Rekrutterer og skolerer debattlaget til skolevalget. 1342 

● Har ansvar for å utarbeide lokale budskap basert på det sentrale budskapet. 1343 

● Har ansvar for å gjennomføre aktivitet i hele fylket gjennom valgkampen. 1344 

 1345 

Sentralstyret: 1346 

● Utarbeider en sentral valgkampplan og budskapsplattform. 1347 

● Har ansvar for å arrangere sentrale debattskoleringer og utarbeide 1348 

debattmateriell og valgtorgmateriell. 1349 

● Har ansvar for den grafiske profilen til valgkampen. 1350 

● Arrangerer i hvert valgår en nasjonal valgkampkonferanse. Fylkeslag som av 1351 

økonomiske årsaker er forhindret fra deltakelse, skal motta støtte for å kunne 1352 
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sende deltakere. Alle AUFs fylkeslag bør være representert på denne 1353 

konferansen. Det oppfordres også til flere regionale valgkampkonferanser. 1354 

● Skal i større grad ta initiativ til å delta i Arbeiderpartiets valgkampplanlegging 1355 

og -organisering.  1356 

  1357 
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3.10. Utøya - vår egen øy 1358 

Helt siden Utøya ble gitt i gave til AUF fra LO har Utøya vært hele AUF sin øy, og det 1359 

skal den fortsette å være. Utøya er en viktig del av AUFs historie, både før, under og 1360 

etter 22 juli. Utøya skal være et sted hvor vi minnes og lærer av historien, men også 1361 

et sted hvor framtidas AUFere skal skoleres, engasjeres og skape ny politikk for 1362 

framtida. 1363 

 1364 

AUF har i lang tid brukt Utøya til sommerleir og andre arrangementer, noe som har 1365 

gjort at flere generasjoner AUFere har et nært forhold til øya. Utøya eies av alle som 1366 

er medlem i AUF. Utøya skal også i framtiden være et naturlig sted for medlemmer å 1367 

samles. Sentralstyret, fylkeslag og lokallag bør bruke Utøya aktivt. 1368 

 1369 

Fylkeslag: 1370 

● Bruke Utøya til å arrangere kurs og møter.  1371 

● Samarbeide med fylkeslaget i Arbeiderpartiet for at både AUF og 1372 

Arbeiderpartiet kan ta en større del av Utøyas historie. 1373 

 1374 

Sentralt: 1375 

● Legge til rette for samlinger og kurs for hele organisasjonen. 1376 

● Avholde faste arrangement som sommerleir, Utøyakonferansen og SMIL-kurs 1377 

på Utøya. 1378 

● Se på muligheter som gjør at fylkeslag har mulighet til å besøke Utøya 1379 

  1380 
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3.11. AUFs kulturaktiviteter 1381 

Kultur og idrett er en viktig del av vår bevegelse. Derfor bør ulike former for kultur 1382 

være en del av våre møter og arrangementer. Det bidrar til å bygge identitet og 1383 

styrke samholdet i organisasjonen. 1384 

 1385 

Sang binder oss sammen, og er en metode for å nå fram med politiske budskap. 1386 

Sangkulturen i AUF bør styrkes. Det bør ses på nye muligheter for å utvikle ny 1387 

arbeidermusikk, og for å bevare arbeiderbevegelsens kulturskatter. Et eget arbeid 1388 

bør settes i gang for å samle gode arbeidersanger på et egnet sted for fremtidig 1389 

ivaretakelse. Det bør også vurderes å arbeide for å lage nye sanger og nyutgivelser 1390 

av gamle arbeidersanger. 1391 

 1392 

Idrett bygger samhold og styrker den interne lagfølelsen. Dessuten er det en god 1393 

inngang til AUF for nye medlemmer.    1394 

                      1395 

Lokallag: 1396 

• Inkludere kultur og idrett på flere arrangementer. 1397 

• Aktivt søke midler til lokale kulturtiltak.  1398 

• Være flinke på å bruke medlemmenes musikalske og kunstneriske talenter. 1399 

 1400 

Fylkeslag: 1401 

• Sikre at arbeidersangkulturen ivaretas. 1402 

• Bistå lokallaga med å søke kulturmidler og organisere kulturaktiviteter. 1403 

 1404 

Sentralt: 1405 

• Gjøre arbeidersanger lett tilgjengelig for alle medlemmer. 1406 

• Lage nye kampsanger som representerer tiden vi lever i. 1407 

• Legge til rette for at nye kunst- og kulturformer får spillerom. 1408 

• Ha podcast rettet mot medlemmene.   1409 

  1410 
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3.12. En internasjonal kraft 1411 

AUF er en internasjonal organisasjon som alltid hever blikket utover våre egne 1412 

landegrenser. Vi deltar i internasjonale paraplyfellesskap med våre 1413 

søsterorganisasjoner rundt om i verden, og har lange tradisjoner for tett 1414 

organisatorisk og politisk samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Norden. Dette 1415 

arbeidet må videreføres og styrkes. Kun gjennom tett kontakt og kontinuerlig 1416 

oppfølging av våre internasjonale søsterorganisasjoner kan det internasjonale 1417 

samarbeidet holde høyt nok nivå. Dette arbeidet må i det daglige ledes av AUFs 1418 

øverste valgte ledelse, men må også forsterkes gjennom lokalt- og regionalt 1419 

samarbeid på regionalt og eventuelt lokalt nivå.  1420 

Internasjonal solidaritet har alltid vært, og er fremdeles, en bærebjelke i AUF. 1421 

Gjennom vår historie har AUF hatt mange ulike internasjonale samarbeidsprosjekter 1422 

med søsterorganisasjoner og interesseorganisasjoner som deler våre politiske mål i 1423 

om å bygge organisatorisk og politisk kapasitet for demokrati, likestilling og 1424 

solidaritet. AUF står alltid klare til å bistå våre kamerater i andre land og vil stå 1425 

sammen med dem i deres frihetskamper. AUF skal fortsette og intensivere det 1426 

viktige internasjonale solidaritetsarbeidet. 1427 

Lokallag: 1428 

• Gjennomføre temakvelder som setter internasjonale temaer i fokus.  1429 

• Gjennomføre kampanjer som setter internasjonal solidaritet i fokus. 1430 

• Delta på demonstrasjoner, aksjoner og markeringer med internasjonal 1431 

solidaritet som tema. 1432 

 1433 

Fylkeslag: 1434 

• Styrke samarbeidet mellom fylkeslaga i Sveriges socialdemokratiska 1435 

ungdomsförbund (SSU), Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og 1436 

AUF. 1437 

• Opprette samarbeid med AUFs internasjonale søsterorganisasjoner. 1438 

• Mobilisere til demonstrasjoner, aksjoner og markeringer med internasjonal 1439 

solidaritet som karakter. 1440 

• Aktivt søke og delta på AUFs prosjektreiser. 1441 

• Samarbeide med lokale organisasjoner som jobber med internasjonal 1442 

solidaritet. 1443 

 1444 

Sentralt: 1445 

• Holde kontakt med våre søsterorganisasjoner rundt om i verden. 1446 
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• Ta initiativ til, og gjennomføre internasjonalt prosjektarbeid basert på 1447 

solidaritet.  1448 

• Være aktive i Foreningen Nordens Sosialdemokratiske Ungdom FNSU og 1449 

The International Union of Socialist Youth (IUSY). 1450 

• Sikre jevnlig utveksling av politiske ideer og tanker, og samarbeide med våre 1451 

søsterorganisasjoner internasjonalt. 1452 

• Søke å ta aktivt lederskap og større ansvar i de internasjonale 1453 

samarbeidsorganene hvor dette er naturlig. 1454 

  1455 
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3.13. Økonomisk styring og administrasjon av AUF 1456 

AUFs penger og ressurser skal til enhver tid benyttes til det beste for medlemmene 1457 

og i tråd med organisasjonens mål. AUF skal alltid ha gode systemer for å sikre 1458 

trygg økonomisk styring av organisasjonen. Det er viktig at alle AUFs organer har et 1459 

bevisst forhold til sine kostnader, og framover jobber for å finne nye inntektskilder. 1460 

 1461 

AUFs egenkapital er organisasjonens buffer. En stor organisasjon behøver en 1462 

relativt stor egenkapital for å kunne innfri sine forpliktelser i en nødssituasjon. Det er 1463 

bare ved enkelte anledninger, godt begrunnet med organisasjonens beste på lang 1464 

sikt, forsvarlig å gå inn for bruk av egenkapitalen.  1465 

 1466 

Reisekostnadene for fylkeslaga på nasjonale arrangementer varierer med 1467 

reiseavstand og reisemåte. For å utjevne forskjeller i reisekostnader på nasjonale 1468 

arrangementer, som er vedtektsfestede og har fast representasjon, skal AUF bruke 1469 

reisefordeling. Minst ett av de nasjonale arrangementene som er åpent for alle 1470 

medlemmer skal gjennomføres ved reisefordeling. 1471 

 1472 

AUF vil:  1473 

● At alle AUFs organer skal være økonomisk beviste. 1474 

● Jobbe aktivt for å holde aktivitetsnivået oppe selv om inntektene er synkende. 1475 

● Jobbe for å at alle fylker skal gi fylkeskommunal stemmestøtte som minimum 1476 

tilsvarer statsstøtta. 1477 

● At alle AUFs organer skal finne nye inntektskilder. 1478 

● At AUFs organer skal søke flere prosjektmidler. 1479 

  1480 
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3.14. Landsstyret 1481 

Landsstyremøtene i AUF må brukes til å løfte aktuelle saker, og til å følge med på at 1482 

AUF går i den retninga landsmøtet har ønsket. Det er viktig at landsstyret til AUF 1483 

involveres i det strategiske arbeidet til AUF. Landsstyret skal være en høringsinstans 1484 

og et organ der politiske beslutninger blir fattet for framtida til AUF og 1485 

Arbeiderpartiet. Det er viktig at man klarer å involvere organisasjonen slik at 1486 

politikken og strategiene som blir vedtatt er godt forankret i organisasjonen.  1487 

 1488 

Lokallag:  1489 

● Skal kunne få innsyn i det som skjer på landsstyremøter i forkant og i 1490 

etterkant av møtene, ved å blant annet få tilsendt sakspapirer og protokoller.  1491 

● Skal kunne ha muligheten til å følge opp saker som oversendes fra dem til 1492 

landsstyret gjennom fylkeslaga sine.  1493 

 1494 

Fylkeslag:  1495 

● Har et spesielt ansvar for å fremme politiske saker til landsstyret, og følge 1496 

dem opp ved å delta i den politiske debatten.  1497 

● Skal utføre et arbeid blant lokallaga og medlemmene i forkant av landsstyre-1498 

møter for å engasjere hele organisasjonen i arbeidet opp mot møtet.  1499 

● Skal i forkant av landsstyremøtene inkludere lokallaga og medlemmene i 1500 

utforming og utsending av politiske forslag for å sikre dem reell innflytelse  1501 

 1502 

Sentralt: 1503 

● Landsstyrerepresentanter skal være knyttet opp mot fylkeslag og ikke 1504 

stortingskretser. 1505 

● Skal foreslå vedtektsendringer for å sikre en delegatfordeling blant 1506 

landsstyrets medlemmer som ivaretar medlemsmessig og geografisk 1507 

representativitet. 1508 

● Skal fremlegge landsstyret det arbeidet som gjøres i det sentrale leddet for å 1509 

kunne få tilbakemeldinger og eventuelt justeringer.  1510 

● Skal streame deler av landsstyret slik at alle medlemmer i AUF kan følge med 1511 

på noe av det som skjer på landsstyret.  1512 

● Har ansvar for at programmet på landsstyret legges opp på en slik måte at 1513 

den politiske debatten blir prioritert.  1514 

  1515 

Dissens linje 1494, Halvor, Reidar og Agnes: Legge til kulepunkt under lokallag 1516 

«Skal ha forslagsrett til landsstyret»  1517 

  1518 
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3.15. Landsmøtet 1519 

Landsmøtet er AUFs øverste organ. Arbeidet opp mot landsmøtet burde derfor 1520 

involvere hele organisasjonen. Landsmøtet skal være det sentrale demokratiske 1521 

verkstedet for sosialdemokratisk ungdom i Norge. Landsmøtet burde engasjere til 1522 

politisk debatt, og være et verksted for framtidas løsninger. Det er viktig at vi 1523 

framover ser nærmere på prosessene i forkant av landsmøtet, landsmøtets 1524 

sammensetning og hvordan landsmøtet ellers organiseres for å sikre disse 1525 

målsettingene.  1526 

 1527 

Lokallag:  1528 

● Skal engasjere egne medlemmer i programprosessene og andre politiske 1529 

prosesser i forkant av landsmøtet.  1530 

 1531 

Fylkeslag:  1532 

● Skal påse at delegasjonen man sender til landsmøtet er bredt sammensatt og 1533 

representerer alle relevante deler av fylkeslaget.  1534 

● Skal aktivt delta på politikkutviklinga som skjer på landsmøtet både i forkant 1535 

av møtet og underveis.  1536 

● Skal bidra til arbeidet som gjøres på landsmøtet ved å være aktive i 1537 

landsmøtets debatter og arbeid.  1538 

● Skal ha forankret sakene de fremmer godt blant sine egne medlemmer. 1539 

● Har et spesielt ansvar for å skolere og forberede medlemmene sine til 1540 

landsmøtet.  1541 

 1542 

Sentralt: 1543 

● Landsmøtet skal settes sammen på en slik måte at man tar hensyn til både 1544 

geografi og antall medlemmer. 1545 

● Skal til enhver tid vurdere om delegatfordelinga blant fylkeslag er 1546 

hensiktsmessig sammensatt slik at alle delegasjoner opplever reell mulighet til 1547 

å løfte saker og få de vedtatt. 1548 

● Skal inkludere fylkeslaga i utformingen av engasjerende landsmøteprogram 1549 

og gjennomføring av selve landsmøtet. 1550 

 1551 

Dissens linje 1531, Halvor, Reidar og Agnes: Legge til kulepunkt under lokallag 1552 

«Skal ha forslagsrett til landsmøtet»  1553 

 1554 


