
Sak 5 - Organisasjonsprogram 1 

Landsstyrets forslag til: 2 

Natur og Ungdoms organisasjonsprogram 2022  3 

Etter en tid preget av pandemi og hjemmeskole vil vi ut å møte medlemmene våre og 4 

engasjere nye medlem. Natur og Ungdom skal være det naturlige stedet for klima- og 5 

miljøvernere å engasjere seg, og vi skal ha et godt tilbud til medlemmene våre over hele 6 

landet. 7 

I vårt organisatoriske arbeid vil vi derfor ha fokus på vekst i antall nye og aktive medlemmer. 8 

For å få til dette ønsker vi å satse på lokalt saksarbeid og bedre synlighet ettersom dette har 9 

vist seg å være viktig i rekruttering av nye medlem, samtidig som det styrker grasrota og 10 

motivasjon hos lokallagene. 11 

I 2022 skal Natur og Ungdom ha ett særlig prioritert mål: Vekst i antall nye og aktive 12 

medlemmer  13 



Delmål: 14 

• Innen årets slutt skal vi være minst 8000 medlemmer, 900 NU-venner og ha en 15 

gjenbetalingsprosent på 60 % 16 

• Alle lokallag har en politisk sak å jobbe med og flertallet jobber med 17 

lokalpolitiske saker 18 

• Ha minst 70 aktive lokallag 19 

• Den politiske aktiviteten nasjonalt og lokalt er synlig og engasjerende 20 

Vi skal: 21 

• Oppsøke steder med lokale miljøpolitiske saker for å starte opp lokallag 22 

• Følge opp lokallag og gi dem minst én politisk sak å arbeide strategisk med 23 

• Øke vervekompetansen i organisasjonen 24 

• Arrangere en felles vervekampanje for hele organisasjonen på våren 25 

• Besøke alle fylker og holde totalt 150 skoleforedrag 26 

• Arrangere 6 aktivistkurs 27 

• Oppdatere vår grafiske profil for å bruke den til mer strategisk kommunikasjon utad 28 

og nytt materiell 29 

• Lage en felles mobiliseringsstrategi som skal brukes for alle nasjonale arrangement for 30 

å få flere påmeldte 31 

• Utvikle et nytt, engasjerende og interaktivt standkonsept 32 

• Produsere en Podcast-serie som tar for seg de politiske hovedsatsningene til NU i 2022 33 

• Rekruttere gjennom politiske saker og rekrutterende digital kommunikasjon 34 

• Sende ut velkomstbrev til nye medlemmer som inneholder et brev fra fylkesleder med 35 

kontaktinformasjon til fylkesleder og nærmeste lokallagsleder. Nye medlemmer 36 

oppfordres til å ta kontakt med lokallagslederen dersom de ønsker å bli aktive 37 

• Ha tilgjengelige og oppdaterte politiske og organisatoriske ressurser for lokallag 38 

Annet:  39 

• Gi ut 4 nummer av Putsj 40 

• Arrangere sommerleir på Træna 41 

• Arrangere nasjonal konferanse på høsten 42 

• Planlegge seilturen Miljøskuta for sommeren 2023 43 


