
Til landsmøtet  

Fra landsstyret 
   
  

Natur og Ungdoms organisasjonsprogram 2023   
  

Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Hver dag jobber dyktige 

medlemmer for politisk gjennomslag og for å engasjere unge mennesker rundt om i landet, samt gi 

dem en stemme i vår tids viktigste kamp. For å kunne fortsette det verdifulle arbeidet er Natur og 

Ungdom avhengig av å ha stabile og selvdrevne fylkesstyrer og lokallag. Derfor vil dette være et 

prioritert område i 2023.   

  

I 2023 skal Natur og Ungdom ha ett særlig prioritert mål: Styrking av fylkesstyrer og lokallag   

  

Delmål:   
  

• Innen årets slutt skal vi være minst 6000 medlemmer, 900 NU-venner og ha en 

gjenbetalingsprosent på 70%  

• Natur og Ungdom skal ha fungerende fylkesstyrer i nåværende fylker og minst tre aktive 

lokallag i hvert 2024-fylke   

• Natur og Ungdom skal øke deltakelsen ved arrangementer i regi av organisasjonen   

  

  

  

Innen årets slutt skal vi være minst 6000 medlemmer, 900 NU-venner og ha en 

gjenbetalingsprosent på 70%  

  

Vi skal:   

  

• Forenkle innmelding og gjenbetaling for nye medlemmer   

• Oppsøke nye arenaer for rekruttering av nye medlemmer   

• Jobbe for at Natur og Ungdom skal bli en mer barrierefri organisasjon   

• Lansere en fastgiversatsning   

• Bytte medlemsregister   

  

  

  

Natur og Ungdom skal ha fungerende fylkesstyrer i nåværende fylker og minst tre aktive 

lokallag i hvert fylke 2024-fylke   

  

Vi skal:   

   

• Skolere fylkesstyrer og lokallag i organisatorisk samt politisk arbeid   

• Invitere FS til å representere NU på eksterne arrangementer  

• Videreutvikle og tilgjengeliggjøre organisatoriske og politiske ressurser for fylkesstyrer samt 

lokallag  

• Oppfordre og bistå lokallag til å planlegge og gjennomføre flere arrangementer  

• Arbeide med å øke inntektene til FS  

• Synliggjøre ansvarspersoner for fylkesstyrer og lokallag   

• Synliggjøre og følge opp lokallag i arbeidet de gjør gjennom våre kanaler   

• Følge opp lokallag og foreslå minst én lokalpolitisk sak å arbeide strategisk med   

• Besøke alle fylkesstyrer og lokallag minst én gang i løpet av året   

Natur og Ungdom skal øke deltakelsen ved arrangementer i regi av organisasjonen   



  

Vi skal:   

  

• Arrangere landsmøte fra 5.-8. januar   

• Arrangere regionale verveuker på våren og på høsten   

• Arrangere nivådelt årskonferanse om fremtidens næringer på våren   

• Arrangere vårsamling for grønt spatak   

• Arrangere Fesk Førr Framtida   

• Arrangere miljøskuta fra 26. juni – 16. juli   

• Arrangere et aktivistkurs på våren og et på høsten   

• Arrangere høstkonferansen   

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

flere påmeldte  

  

 

  

Annet   

  

Vi skal:   

  

• Gi ut to utgaver av PUTSJ   

• Produsere og publisere episoder i PUTSJ-podden   

• Produsere og gjennomføre SoMe-kampanjer på Tiktok   

• Holde 200 skoleforedrag   

• Arrangere 30 års jubileum for grønt spatak   

 


