
HVORDAN DRIVE 
ET LOKALLAG

Denne lokallagshåndboken tilhører: ____________



ORGANISASJONENS OPPBYGGING
Natur og Ungdom er bygd opp av mange ulike ledd, som på forskjellige måter gjør at NU 
fungerer så godt som vi gjør. Først og fremst har vi rundt 7000 medlemmer rundt om i 
hele landet. Tellende medlemmer er de som har betalt 50 kr i innmeldingsavgift sitt første 
år, og som deretter betaler 100 kroner i kontingent i året. NU har både aktive og passive 
medlemmer. Alle medlemmer mottar Putsj 5 ganger i året, i tillegg til nyhetsbrev på mail og 
invitasjon til arrangementer.

Aktive medlemmer samler seg i et lokallag, som vi har omtrent 60 av over hele landet. 
For å starte et lokallag må man være minst 5 betalende medlemmer under 25 år. Lokallag 
holder jevnlige møter og jobber med lokalpolitiske saker, som de velger helt selv. Hvert  
lokallag har et lokallagsstyre med en leder, økonomiansvarlig, verveansvarlig og kanskje 
en sekretær. Disse har ansvar for å kalle inn til møter, holde orden på økonomien og  
generelt holde aktiviteten i lokallaget på topp! 

Aktive medlemmer på universiteter og høgskoler engasjerer seg i studentlag. Her kan 
medlemmene være både fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Det finnes ingen 
øvre aldersgrense, men man må være student for å kunne være med. Studentlag fungerer 
mye på samme måte som lokallag, men jobber ofte med miljøsaker på deres universitet. 

I hvert fylke har vi også et fylkesstyre (FS). Styret består av minst 3 og maks 7  
medlemmer. Disse deltar på det halvårlige lederseminaret hvor de får opplæring både 
politisk og organisatorisk. Fylkesstyret har ansvar for å følge opp aktiviteten i lokallagene, i 
tillegg til at de har hovedansvaret for at fylket er synlig i media. De arrangerer også  
seminarer, årsmøte og innimellom starter de opp nye lokallag.  FS velges på det årlige  
fylkesårsmøtet, hvor alle betalende NU-medlemmer i fylket har stemmerett. Lederen i  
fylkeslaget representerer fylket i Landsstyret. 

Landsstyret består av lederen i hvert av fylkesstyrene, i tillegg til leder av Natur og  
Ungdom. Studentstyret velger en representant til landsstyret, men denne har ikke  
stemmerett. Landsstyret er det øverste organet i organisasjonen mellom landsmøtene, og 
tar avgjørelser på revidert budsjett, endringer i politiske og organisatoriske prioriteringer 
og enkelte ansettelser. Sentralstyrets strategier blir også godkjent her. LS møtes 6 ganger 
i året, men kan også bli kalt inn til ekstraordinære møter om det er behov for det. Disse 
foregår som regel over telefon. Det er LS som innstiller på alle dokumenter til landsmøtet, 
og også de som supplerer sentralstyret dersom det trengs mellom landsmøtene. 

Landsmøtet er Natur og Ungdoms øverste organ, og blir avholdt hvert år i begynnelsen 
av januar. Her møtes valgte representanter fra hvert lokallag og studentlag, og vedtar  
arbeids- og orgnaisasjonsprogram, budsjett, regnskap, vedtekter og miljøpolitisk plattform 
for året som kommer. I tillegg vedtar landsmøtet en rekke uttalelser, og velger  
sentralstyre og arbeidsutvalget for året. De stemmeberettigede på landsmøtet består i stor 

Innholdsfortegnelse
Organisasjonens oppbygging   ...........................................   3
Økonomi   ...........................................................................   6
Verving    ............................................................................  11
Presse   ..............................................................................  17
Arrangementer   .................................................................. 21
Aksjoner   ............................................................................ 28
Internett og sosiale medier  ................................................. 30



    - Sekretær for kollektivkampanjen 
    - Studentsekretær
    - Koordinator for russlandssamarbeidet
    - Energimedarbeider for russlandssamarbeidet
    - 5 regionssekretærer 
    - 2 kampanjesekretærer for Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.
    - 2 kampanjesekretærer for Nordland, Troms og Finnmark. 

Sekretariatet (med unntak av kampanjesekretærene) jobber fra kontoret i Oslo, og mottar 
lønn. De deltar på sentralstyremøter og landsstyremøter, men har ikke stemmerett. 

Hvem skal jeg kontakte på kontoret?

Regionssekretær: Alt du lurer på om NU i ditt fylke kan rettes til regionssekretær. De 
kan svare på alt fra når neste lokallagsmøte er, til hvordan du fører regnskap eller hva som 
er nøkkelen til å lage verdens beste aksjon.  

Daglig leder: Lokallagsfondet

Organisasjonssekretær: Alle nasjonale arrangementer, registrering av lokallag, bestill 
en sentralist-ordningen

Informasjonssekretær: Hvis du skal trykke opp materiell som plakater, flyere eller 
lignende, alt om nettsidene og sosiale medier og miljøpusherordningen

Medlemssekretær: Hvis du har vervet noen, lurer på hvor mange du/ditt lokallag har 
vervet, eller hvis du ønsker medlemsliste til lokallaget. 

Kontor og medlemssekretær: Tar også imot spørsmål om vervinger, og medlems-
registeret. Er også ansvarlig for utsendinger av verveblokker og annet materiell, så si ifra 
hvis lokallaget ditt skal ha stand og dere mangler noe!

Økonomi og administrasjonssjef: Reiseregninger, og spørsmål om lokallagsøkono-
mi

Putsj: Hvis du har ros/ris til Putsj, eller hvis du ønsker å skrive noe for bladet eller nett.

Sentralstyret: Har du spørsmål om politiske ting i ditt nærområde kan du kontakte din 
ansvarssentralist, eller ta kontakt direkte med de ulike faggruppene. Vil du for eksempel at 
ditt lokallag skal begynne å jobbe med økologisk mat, kan du ta kontakt med matgruppa. 

Generelt er sekretariatet og sentralstyret til stede for å hjelpe dere med det dere måtte 
trenge, så ikke nøl med å ta kontakt! Vi elsker å bli ringt opp på jobb av dere, og slår gjer-
ne av en prat om alt fra været til politikk! 

grad av deltakere fra lokallag, studentlag og landsstyret. Leder har også stemmerett på 
flere saker, da han sitter som leder for landsstyret.

Sentralstyret (SS) består av 15 personer som jobber med nasjonale miljøsaker fra 
hovedkontoret i Oslo. SS jobber i ulike grupper, som for øyeblikket er mat, natur, olje og 
energi, samferdsel og Internasjonalt klimaarbeid. I tillegg har SS ansvaret for ulike felt som 
verving, studentstyret, festivalarbeidet og internasjonalt samarbeid. Hver person i  
sentralstyret har ansvar for et eller flere fylkesstyrer, og har følger opp deres politiske  
arbeid. 

Leder og to nestledere sitter i sentralstyret, og utgjør arbeidsutvalget (AU) sammen 
med daglig leder og organisasjonssekretær. Disse har ansvar for å kalle inn til og  
forberede sentralstyremøter og landsstyremøter, i tillegg til det overordnede ansvaret for 
resten av sentralstyrets arbeid. Vervet i sentralstyret er ikke lønnet, men leder mottar et 
honorar for arbeidet. 

Sekretariatet i Natur og Ungdom består av 23 ansatte med ulike arbeidsområder og 
stillingsprosenter. Disse er:
    - Daglig leder
    - Organisasjonssekretær
    - Informasjonssekretær
    - Medlemssekretær
    - Økonomi og administrasjonssjef
    - Kontor og medlemssekretær
    - Redaktør for Putsj
    - Nettredaktør for Putsj
    - Grafisk designer
    - Koordinator for Grønt Spa’tak



Budsjett
Et budsjett er en oversikt over planlagte inntekter og utgifter i løpet av et år. Budsjettet skal 
henge sammen med lokallagets planer for året. Dersom planene endres må også  
budsjettet endres, dersom det gjør utslag på hvordan pengene skal brukes. Utforming og 
endring av budsjett må bestemmes i lokallagstyret, slik at alle er enige om budsjettet og 
eventuelle endringer i løpet av året

Inntekter
Det er ikke alltid like lett å vite hvilke inntekter man kommer til å få inn, men sett opp  
inntekter som kan sees på som realistiske (for eksempel lokallagsfondet). Dersom man har 
budsjettert inntekter som man ikke får inn likevel, må man ta opp budsjettet i løpet av året 
og kutte utgifter et sted. Eventuelt kan man sørge for å få inn inntektene fra et annet sted i 
stedet. Kanskje det går an å søke støtte fra kommunen?

Utgifter
Utgiftene må baseres på hva man anslår at man får i inntekter i løpet av året. Det kan 
være vanskelig å vite akkurat hva man kommer til å bruke på de forskjellige aktivitetene, 
men man skal gjøre et så godt anslag som mulig. Dette handler om å planlegge godt. Det 
viktigste er å unngå at lokallaget har gått i underskudd når året er omme. Vanlige utgifter 
kan for eksempel være “aksjoner”, “lokallagsmøter” eller “materiell”.

Du finner en eksempelmal på hvordan et lokallagsbudsjett kan se ut på Natur og Ungdoms 
nettside, eller ved å ta kontakt med regionsekretæren din. Ta gjerne utgangspunkt i den 
når du setter opp budsjett for lokallaget.

Regnskap
Et regnskap er en oversikt over hvilke inntekter og utgifter som faktisk er brukt i løpet av et 
år. Der budsjettet settes opp etter et anslag, skal regnskapet vise en fullstendig  

LOKALLAGSØKONOMI
Hvorfor bruke tid på lokallagsøkonomi?
Mange oppfatter lokallagsøkonomi som kjedelig eller vanskelig - det fører tankene mot 
uoversiktlige excel-ark, krøllete kvitteringer og mengder med rutinearbeid. Sannheten er 
at lokallagsøkonomi verken er vanskelig eller tidkrevende. Det er faktisk ganske enkelt, 
og ikke minst veldig viktig. Problemet er ofte at man ikke tar seg tid til å sette seg ned den 
timen det tar å få oversikt over lokallagets økonomi. Med en gang man gjør det vil man 
oppdage at det ikke er så omfattende, og at økonomi faktisk kan være gøy, så lenge man 
har oversikt og kontroll over tallene, og ikke omvendt.

Grunnen til at det er viktig å ha god oversikt over lokallagets økonomi er at økonomi og 
aktivitet henger tett sammen. Uten inntekter og gode økonomirutiner er det vanskeligere 
for lokallaget å gjennomføre de fleste av aktivitetene sine. God økonomistyring handler om 
å følge planene som lokallaget har lagt for året. Når lokallaget legger planer for et nytt år, 
skal det også settes opp et budsjett med planlagte inntekter og utgifter, som speiler  
aktivitetene for året. Deretter har lokallagsstyret et ekstra ansvar for å sørge for at dette blir 
fulgt opp, og at pengene som er satt av til de forskjellige aktivitetene går dit de skal.

Om lokallagets økonomi
Hvert lokallag i Natur og Ungdom har sin egen selvstendige økonomi som er uavhengig av 
fylkeslaget og sentralleddet. Det gir lokallet et ekstra stort ansvar for å ha god kontroll og 
oversikt over sitt eget økonomiarbeid. Men fortvil ikke - dersom du trenger hjelp eller tips til 
økonomiarbeidet kan du alltids ta kontakt med regionsekretæren din.

Det er forskjellig på hvordan lokallag legger opp økonomiarbeidet sitt. Noen lokallag styrer 
alt helt selv, mens andre får hjelp av regionsekretære sin til å gjøre utbetalinger og  
pengeoverføringer. Dette må dere finne ut av sammen med regionsekretæren deres.

 Hva trenger du? 
 Det er ikke så mye som skal til for å gjøre et godt økonomiarbeid. Det du trenger er:

     - En bankkonto
     - Et regneark - til budsjett og regnskap (Excel, OpenOffice eller andre programmer)
     - En perm til kvittering
     - En kasse - til oppbevaring av kontanter
     - En økonomiansvarlig

 Dersom lokallaget ikke har bankkonto, kan du opprette det ved å ta kontakt med  
 regionsekretæren din. Lokallagsstyret bør utpeke en i styret som økonomiansvarlig på   
 begynnelsen av hvert år.



Se eksempel på kvitteringsperm. Se også eksempel på bilagsark.

Kasse til kontanter
Noen lokallag har en kasse til oppbevaring av kontanter. Dersom man skal bruke kontanter 
er det spesielt viktig at man tar vare på kvittering for utgiften og putter det inn i  
kvitteringspermen. Hvis man ikke gjør det vil det være vanskelig å dokumentere hvor  
pengene har gått, og personen som har brukt pengene vil stå skyldig. Da finnes det heller 
ingen bankkontoutskrift å se til for å se at de er brukt på riktig ting. Det oppfordres til å  
begrense bruken av kontanter i lokallaget. Grunnen til det er at det er vanskelig å  
dokumentere hva man har brukt penger på, f.eks. hvis kvitteringspermen skulle bli borte.

Hvem har økonomiansvar?

    - Årsmøtet: bestemmer budsjett og orienteres om regnskap
    - Styret: øverste ansvarlige for økonomistyringen
    - Økonomiansvarlig i lokallaget: ansvar for å følge opp økonomiarbeidet i lokallaget etter   
      det styret bestemmer

Inntekter
Det er flere måter lokallaget kan få inntekter på. Her er noen eksempler:
    - Lokallagsfondet
    - Kommunen
    - Bedrifter
    - Inntekter fra aktiviteter (f.eks. deltakeravgift)

Ta kontakt med regionsekretæren din dersom du trenger hjelp til inntektsarbeid i lokallaget.

Lokallagsfondet
Lokallag kan søke Natur og Ungdoms lokallagsfond for å få støtte til aktivitet i lokallaget. 
Man kan enten søke penger til drift av lokallaget (f.eks. kontorleie, møteutgifter, generelle 
reiseutgifter, utstyr) eller til prosjekter (f.eks. en aksjon, seminar eller arrangement).  
Veiledene grense for driftstøtte i løpet av et år er 15 000 kr per lokallag. Søknadsfristen for 
lokallagsfondet er den 1. i hver måned.

For å søke penger fra lokallagsfondet må lokallaget sende inn søknad på Natur og  
Ungdoms nettsider (http://nu.no/lokallagsfondet). Lokallaget må legge ved budsjett for året 
dersom det søkes om driftsmidler, og budsjett for prosjektet dersom det søkes om  
prosjektmidler. Dersom lokallaget mottok penger fra lokallagsfondet forrige år må dere 
også legge ved regnskap for fjoråret. Se eksempelmal for budsjett og regnskap på  
lokallagsfondet sine nettsider. Dersom dere søker om prosjekt må dere også fylle inn en 
kort beskrivelse av prosjektet. Husk å fylle inn kontonummer for lokallaget.

For å motta støtte fra lokallagsfondet må lokallaget ha levert inn registreringsskjema. Du 
finner mer info om dette på lokallagsfondet sine nettsider.

oversikt, helt ned på krona. Det er viktig at  
regnskapet oppdateres gjevnlig slik at lokallaget  
kan ha en god oversikt over hvor mye man har  
igjen å bruke på de forskjellige aktivitetene.

Ettersom budsjettet gir et anslag over hvordan  
man skal bruke penger er det vanskelig å treffe  
akkurat i regnskapet. Det vil si at man som regel  
vil bruke litt mindre eller litt mer enn budsjettert  
på de forskjellige aktivitetene. Det er likevel viktig  
å ha som mål å budsjettere slik at man treffer så 
godt som mulig. Det aller viktigste er at  
totalsummen av det man har brukt ikke gjør at  
man går i underskudd.

Regnskapet skal godkjennes på første møte i  
lokallagsstyret etter at det er ferdigstilt. Større  
avvik fra budsjett må kunne forklares. Det er viktig  
at lokallagstyret får oppdateringer på regnskapet underveis i løpet av året.

Du finner en eksempelmal på hvordan et lokallagsregnskap kan se ut på Natur og  
Ungdoms nettside, eller ved å ta kontakt med regionsekretæren din. Ta gjerne  
utgangspunkt i dene når du setter opp regnskap for lokallaget.

Bankkonto og bruk av penger
Lokallaget må ha en bankkonto for å motta og bruke penger. Dersom lokallaget ditt ikke 
har en bankkonto kan du ta kontakt med regionsekretæren din. Penger fra lokallagsfondet 
og andre inntektskilder vil komme inn på lokallagskontoen. Når man skal bruke penger fra 
lokallagskontoen er det vanlig at noen i lokallaget legger ut for utgiften og får tilbake  
pengene fra lokallagskontoen så fort personen leverer kvitteringer for kjøpet, enten til  
regionsekretær eller økonomiansvarlig i lokallaget. Dersom det er snakk om større utgifter 
som ingen i lokallaget har råd til å legge ut for, må dere snakke med økonomiansvarlig i 
lokallaget eller regionsekretæren om det er mulig å få utbetalt pengene på forskudd. Da 
er det viktig at kvitteringer blir levert inn fort i etterkant. Hvis ikke vil personen stå skyldig 
beløpet til lokallaget.

Kvitteringsperm
Alle kvitteringer som leveres inn til økonomiansvarlig i lokallaget eller regionsekretær skal 
settes inn på en ryddig og oversiktlig måte i en perm for lokallagets kvitteringer. Denne 
permen fungerer som dokumentasjon på hva lokallaget har brukt penger på, og er også 
grunnlaget for lokallaget sitt regnskap. Det er viktig å passe godt på permen så den ikke 
forsvinner. Da blir det vanskelig å finne ut av ting hvis det skulle oppstå noe krøll med 
regnskapet, eller hvis man er nødt til å sjekke hva noen i lokallaget egentlig brukte penger 
på på lokallagetsmøtet for noen måneder siden.



VERVING
Hvorfor verve?
Noe av det viktigste du kan gjøre for miljøet er å verve folk til Natur og Ungdom. 
Hvis Natur og Ungdom ikke har nok medlemmer og nok aktive, vil ikke få nok midler i  
støtte fra staten, som betyr at vi ikke kan jobbe for alt det Natur og Ungdom har lyst å 
oppnå. Men verving er gøy, så under finner du all informasjon du trenger å vite for å starte 
verving, og så er det bare å verve i vei!
 

Hvordan verver jeg? 
Det finnes mange ulike måter å verve nye medlemmer på. Men husk at når du verver  
representerer du Natur og Ungdom, så det er viktig å gi et godt inntrykk. Når du verver er 
det også viktig at du har god kunnskap om hva lokallaget ditt jobber med, hva NU jobber 
med og hva som skiller oss fra andre organisasjoner.
 
Kort og greit: Hva er unikt med Natur og Ungdom?
    - Vi er ikke et politisk parti
    - Vi jobber utelukkende med miljø
    - Vi samarbeider med alle – så lenge det er for miljøets beste!
 
Hvis du ikke kan nok om hva vi jobber med, les deg gjerne opp på vår nettside eller ta  
kontakt med vår organisasjonssekretær (orgsek@nu.no).
 

Natur og Ungdom behandler søknader til lokallagsfondet en gang i måneden, så raskt som 
mulig etter den 1. i hver måned. Dere mottar svar på søknaden på e-postadressen som er 
oppgitt, og Natur og Ungdom overfører pengene fortløpende.

Dersom lokallaget har sendt inn prosjektsøknad må dere huske å levere inn rapport etter 
prosjektet er ferdig. Se egen rapportmal på lokallagsfondets nettside.

Se også retningslinjer for lokallagsfondet.



På en aksjon:
Skal ditt lokallag holde en aksjon er det alltid lurt å ta med verveblokk og NU-venn-foldere 
som dere kan bruke i tilfelle noen blir interessert i arbeidet deres!
 
På skolen:
Ha en stand på skolen, hold et foredrag for NU, hvor dere også inviterer folk til deres  
lokallagsmøter!
 
På fritiden:
Verv på dansekurset, fotballaget, bibelskolen, speideren, dataspillgjengen, karateklubben, 
koret, eller hvor som helst du tilbringer fritiden din!
 
I kollektivtrafikken
Kollektivtrafikken egner seg ikke bare som en god miljøvennlig framkomstmetode, men det 
er også et ypperlig sted å verve nye medlemmer på!
 
Lokale arrangementer
Skjer det noe i lokalområdet deres, spør om dere kan ha en stand der!
 

Hvordan bruker jeg verveblokken?
 
Få tilsendt en verveblokk ved å sende en mail  
til verving@nu.no
Få den du verver til å fylle ut verveblokka.
Det er viktig at all informasjon fra den du verver 
fylles ut.

Ta i mot 50 kroner for medlemskap og send inn 
vervingen i posten til Natur og Ungdom sentralt.
Hvis du ikke vil sende med pengene i posten  
kan du overføre pengene i din nettbank til  
Natur og Ungdoms konto.

Innbetalingen merkes med ”[ditt navn] har ver-
vet [ververs navn, adresse, mobilnummer og 
fødselsdato]. Natur og Ungdoms kontonummer: 
5010.05.87154

Du kan også verve NU-venner!
Møter du noen som er eldre enn 25 år kan du prøve å få de til å bli NUs venner, det vil si 
fastigivere til Natur og Ungdom! Verver du disse får du også 3 vervepoeng! Vil du få  
tilsendt spesielle verveblokker for NU-venner, send en mail til verving@nu.no.

Før du verver
  
Gjennomfør en praktisk øvelse øvelse:
    - Tenk på noen setninger eller spørsmål du vil bruke for å verve.
    - Forestill deg at den du verver spør ”Hvorfor det?” eller “Nei”
    - Finn på et godt motargument for å overbevise
    - Test de ut på en venn!
 
Du vil da være mer forberedt på hva du skal si når du er ute og verver.
Får de gode svar virker du troverdig og som en representant for NU.
 
Når du verver
    - Ha en samtale, ikke et foredrag - still spørsmål!
    - Snakk om aktuelle og/eller lokale saker
    - Les kroppsspråket til den du verver
    - Se folk i øynene
    - Vær avslappet
    - Smil :)
 

  Det kan være greit å ha en god åpningsreplikk når du verver. Her er noen forslag:
      - “Hei! Har du et øyeblikk?”
      - “Har du hørt om Natur og Ungdom?”
      - “Hva syns du om prisene på busskortet?”
      - “Har du hørt at gruveindustrien vil dumpe giftig avfall i norske fjorder?”
      - “Vet du hvorfor oljeindustrien ikke har sluppet til i Lofoten, Vesterålen og Senja?” 

Hvor kan du verve?
 
På en vervestand:
Spør om tillatelse om å ha en stand, hvor hen dere ønsker å ha det, enten det er på et  
kjøpesenter, i en gågate, eller på en skole. Ta med/lån et bord å ha standen på, ta med 
NU-stæsj, PUTSJ og verveblokker, og gjerne ta på dere NU t-skjorte.
 
       Tips #1: Bak noen boller eller server ferske vafler som du kan ta med på stand. Gratis  
                     mat eller drikke, som f.eks. kaffe eller saft/juice vil alltid tiltrekke deg  
                     oppmerksomhet.
 
       Tips #2: Ha en quiz eller konkurranse hvor man kan vinne noe! Bare de som blir  
                     medlem kan være med i konkurransen
 



Vervemateriell
Vi har verveblokker, klistremerker, penner og annet stæsj som kan brukes for å verve. For 
å bestille går du inn i nettbutikken vår eller sender en e-post til info@nu.no
 
Vervekonkurranser
Hvert halvår arrangerer Natur og Ungdom en rekke konkurranser og arrangementer og til 
og med egne uker for verving. Konkurransene og arrangementene varierer fra år til år, men 
noen konkurranser er faste:
 
    - Konkurranse for fylkene om å vinne fylkespokalen
      Det fylket som verver flest hvert halvår sikrer seg snikebånd på sommerleiren og på  
      landsmøtet (som betyr at de kan snike i matkøen – sykt digg!). I tillegg vinner det fylket  
      som har vervet flest en stor vervepokal som de kan pryde fylkeslokalet sitt med!
 
    - Konkurranse for enkeltmedlemmer om å vinn Interrailbilletter! 
      Den personen som verver flest i løpet av hele året (f.o.m. 1.januar -31.desember)  
      vinner to Interrailbilletter! Den som verver flest før sommerleiren vinner også en  
      premie, enten gratis billett til sommerleiren eller en annen premie.
 
Hvert år setter fylkene seg mål for hvor mange fylket skal verve i løpet av året. For å nå 
målene hjelper det at alle lokallagene er med og verver! Og hvem vet, kanskje det er ditt 
fylke som vinner Fylkespokalen dette året?
 

Nasjonale verveuker
Hvert halvår arrangerer Natur og Ungdom verveuker hvor poenget er å verve så mange 
som mulig i løpet av den uka. Verveuken er en morsom uke hvor vi forteller folk om hvem 
Natur og Ungdom er prøver å få flere til å støtte organisasjonen, enten ved å bli medlem 
eller bli NU-venn.

Slik verver du med SMS:
I Natur og Ungdom har vi også en egen SMS-tjeneste som vi kan bruke for å verve  
medlemmer. Det nye medlemmes skal da bli trukket 50 kr fra mobilabonnementet sitt og 
blir registrert i registeret umiddelbart.

Få den du verver til å sende kodeord NU MEDLEM til 2377.

For å gi beskjed om at du har vervet gjør du en av følgende: 
  
  - Send en SMS til 2377 med teksten <NU [ditt navn] har vervet [navn + mobilnummer, 
adresse og fødselsdato til den du vervet]>. Du trekkes for vanlig SMS-pris

    - Send en email til medlem@nu.no med info om den du har vervet. Navn, adresse,  
fødselsdato og mobilnummeret til den du har vervet må være med.
 

Sørg for at all informasjon om den du verver blir registrert!
Noen ganger så hender det at mobilabonnentet til den du verver ikke vil tillate at store  
beløp som 50kr blir trukket, så husk å informer de du verver at det kan hende at  
medlemskapet ikke blir betalt med en gang, og at de i så fall vil få en giro enten i posten, 
via mail eller få beskjed om dette via SMS eller telefon.

I tillegg hender det noen ganger at SMS-tjenesten ikke klarer å få tak i noe  
kontaktinformasjon om eieren av mobilnummeret, eller at de blir registrert på foreldrenes 
navn fordi mobilnummeret står registrert i deres navn. Da skal de få en automatisk  
returmelding om å sende inn oppdaterte opplysninger om seg selv. Hvis de sier at de har 
fått en slik melding, be de om å sende inn disse opplysningene.

Husk at vervingen ikke er gyldig før den du har vervet betaler medlemskapet sitt eller  
starter NU-vennavtalen. Det vil si at dersom den du verver ikke betaler giroen som kommer 
i posten eller om betalingen ikke kommer gjennom på SMS eller nettbanken, vil ikke  
vervingen være gyldig.
 

Vervepoeng og premier 
Verver du et nytt medlem får du 1 vervepoeng
Verver du en ny NU-venn får du 3 vervepoeng
 
Du kan når som helst på året hente ut vervepremier, men de fleste pleier å vente til slutten 
av året for å hente ut premiene (når de har samlet poeng til den premien de ønsker). Hvis 
du vil hente ut en premie, send en mail til verving@nu.no.
 
Vervepremiene våre kan variere fra år til år, og vil alltid finnes på vår nettside på http://nu.
no/aktiv/verving/vervepremier/  



PRESSE
Det er viktig at Natur og Ungdom er i pressa fordi man når ut til utrolig mange, og det gir 
Natur og Ungdom troverdighet når journalister skriver om oss. I tillegg er det viktig å spre 
informasjon om miljøproblemene, samtidig som pressen er en politisk arena for diskusjon.

KVISA
Først vil jeg introdusere huskeordet KVISA, som mange journalister bruker som en  
vurderingsmetode av nyhetssaker de mottar tips om. Dette bør alltid brukes om man vil nå 
ut i pressa med noe.

     Konflikt: Det er viktig med en konflikt i saken din, og det å legge frem flere sider av 
saken gjør den mer interessant. Med en gang saken involverer uenige parter, for eksempel 
Natur og Ungdom og Statoil, vil folk ofte lese mer

     Vestentlig: Det er viktig at saken din er vesentlig, og har noe å si for samfunnet eller 
fremtiden vår. Noe vestentlig er altså noe som treffer mange, for eksempel streik eller 
finanskrise

     Identifikasjon: At de som leser saken kjenner seg igjen er kjempeviktig for at de faktisk 
skal lese den og ta den til seg. Derfor er det ofte lettere å nå ut med mer spesifikke  
historier om enkeltindivider, fordi det er lettere å kjenne seg igjen i nettopp disse  
personene enn kun hendelsene

     Sensasjon: Det er alltid kult å kunne skape en “wow”-faktor. Dette er lettest å få til om 
det skjer en ulykke på for eksempel en oljeplattform eller om man har en undersøkelse på 
hvilke politikere som tror klimaendringene er menneskeskapte. Dette er nemlig ikke det 

De nasjonale verveukene pleier å bli holdt på midten av våren og på midten av høsten. 
Noen ganger reiser til og med sentralstyret ut til de forskjellige fylkene og verver sammen 
med resten av organisasjonen. På den måten blir vi alle bedre kjent med hverandre
 
Om ikke tidspunktet til de nasjonale verveukene passer for deres lokallag, eller dere vil 
arrangere flere verveuker, kan dere når som helst gjøre det. Vil dere at noen fra  
sentralstyret skal komme og holde foredrag eller bistå dere i noe annet, er det bare å ta 
kontakt med verving@nu.no. 
 
Lag deres egne vervekonkurranser
Mange lokallag lager deres egne vervekonkurranser for å inspirere til å verve masse. Dere 
kan sette av en  egen uke hvor dere alle skal fokusere på verving, eller ha konkurranser 
gående i løpet av en bestemt tid dere bestemmer selv. Noen lokallag blir motivert ved å 
verve for en premie, andre lokallag velger å ha en straff til de som ikke klarer målet (for 
eksempel: alle de som ikke når målet må farge håret grønt!). Bestem i lokallaget om dere 
har lyst å lage en egen vervekonkurranse og/eller bli med på de nasjonale  
vervekonkurransene, og sett i gang å verve!
 
 
Verveansvarlige sentralt
Sentralstyret i Natur og Ungdom har egne verveansvarlige. Disse har ansvar for alt som 
har med verving å gjøre i organisasjonen. Hvem som er verveansvarlig varierer fra tid til 
tid, men de tar gladelig imot en telefon eller e-post. Kontaktinfo til de verveansvarlige finner 
du på nettsiden vår www.nu.no/verving.  



kelte aviser, kan bruke journalister du har kontakt med fra før, skaper og pleier kontakt med 
journalisten

Leserbrev
Når: Alltid, til hva som helst
Fordeler: Mange leser  
leserinnleggsidene i aviser 
og på nett, “full” kontroll på 
det som kommer på trykk, 
lettere å komme på trykk 
fordi avisene ikke er så 
strenge på kriterier
Ulemper: Gir mindre  
troverdighet enn om  
redaksjonen for avisen  
lager artikkelen

Invitere presse på arrangementer
Når: På alle arrangementer dere har. PS! Si ifra god tid i forveien og dagen før
Fordel: Godt med presse, gode bilder fra aksjonen og deres meninger i saken
Ulemper: Mange dukker ikke opp

Tips og bakgrunnsstoff
Når: Dersom du tjener fokus på en sak, men ikke kan uttale deg selv
Fordeler: Du kan komme med kritikk uten å virke negativ, fordi ditt eget eller Natur og  
Ungdoms navn ikke nødvendigvis blir nevnt
Ulemper: Ikke Natur og Ungdoms navn

Å bli kontaktet
Om pressen tar kontakt med deg er det også en del ting som er viktige å tenke på. Det 
første er at alt du sier i løpet av hele samtalen kan bli brukt i journalistens intervju med 
mindre dere har en enighet på det. Ellers er det viktig å være imøtekommende, engasjert 
og positiv. Du representerer Natur og Ungdom! Gjenta hovedpoengene dine flere ganger. 
Om du får et spørsmål du ikke ønsker å svare på, er det lov å si nei eller be de ta kontakt 
med noen som har mer kunnskap på området. Et tips til er også å sjekke navn og tittel og 
be om sitatsjekk i etterkant av intervjuet. 

Husk! Du kan mest sannsynlig mer om tema enn det journalist/intervjuer kan. Journalister 
er ikke guder!

  Fikk dere ikke oppslag?
  Ikke fortvil om dere ikke får oppslag på hardt arbeid - det skjer de beste. Bruk heller det 
  dere har gjort på forarbeidet til å lage for eksempel et leserinnlegg eller debattinnlegg om  
  saken. Om du har fått kontakt med avisa eller journalister, bruk tid på å gjøre forholdet  
  med dem bedre så du kan bruke den nye kontakten til fremtidige arrangementer. 

letteste punktet å oppfylle, da det avhenger av situasjoner du ikke alltid har kontroll på. 

     Aktualitet: At saken er aktuell er en stor fordel. Nye saker, som er i fokus akkurat nå er 
det som engasjerer de fleste akkurat nå. Derfor bør man skrive leserinnlegg, kommentarer 
eller glede seg eller irritere seg over ting i pressen så fort som mulig etter ting skjer eller er 
sagt.

Hvordan få journalisten til å ta saken din?
Nyhetskriteriene er i første omgang utrolig viktig, men noe annet som kan gi ekstra godt 
utfall er eksklusivitet. Dette gjelder i stor grad om man ønsker nyheter i større aviser som 
for eksempel Aftenposten, da man kan lokke med at de er de første eller eneste som har 
blitt tipset om saken. For at saken skal bli best mulig er det også viktig at den er  
forståelig. Om en tekst eller sak er vanskelig eller bruker begreper som de færreste forstår 
er det mindre sannsynlig at journalister ønsker å ta på seg oppgaven å formidle denne 
videre til sine lesere.

Ellers er det også et god tips å følge deadline, altså tidspunktet sakene skal være ferdig 
innen. Om man ikke rekker det før et arrangement, er det også mulig å skrive en  
pressemelding i etterkant og sende til nettaviser. Disse har nemlig en mer kontinuerlig 
deadline, og kan legge ut saker hele døgnet.

Alt i alt er oppfølging den letteste måten å få journalister til å ta saken din. Man kan aldri 
følge opp godt nok. Ta kontakt med journalisten eller avisen/kanalen/radioen i god tid i  
forveien. Ta også kontakt etter noen dager, noen dager før arrangementet og på dagen 
arrangementet finner sted slik at de ikke glemmer deg og ditt budskap.

Presentasjonsformer
Det finnes en rekke ulike måter å komme på i pressen. Her er noen eksempler:

Pressemeldinger
Når: Gjerne som  
kommentar på hendelser, for eksempel  
statsbudsjett, varsling av arrangementer, ved 
ulykker o.l.
Fordeler: Når ut til mange på samme tid,  
fungerer utrolig bra når det først fungerer
Ulemper: Havner ofte i papirkurven grunnet 
mangel på personlig kontakt, mister  
eksklusivitet og skaper avstand.

Ta personlig kontakt
Når: Når man ønsker mer fyldig dekning i ett 
medium eller ønsker å forbedre nettverk med 
journalister
Fordeler: Større sjanse for store oppslag i en-



HVORDAN LAGE SEMINARER?
Er det noe ditt lokallag vil lære mer om eller få andre til å høre om, kan dere arrangere et 
seminar. Seminarer er både lærerike og utrolig gøy! I dette kapittelet får dere tips og triks til 
hvordan dere kan planlegge og arrangere et seminar. Dette er et langt kapittel, men ikke la 
dere skremme! Det er ikke vanskelig å arrangere seminar. 

Det kan være lurt å sette en liten gruppe i lokallaget som er ansvarlig for hele seminaret, 
mens resten av lokallaget hjelper til med oppgaver. 

Hva og hvem?
Det første dere må finne ut av er åssen type seminar dere vil ha og hvem det er for. Skal 
det være en skoleringshelg for medlemmer av NU eller skal det være et seminar for å lære 
andre engasjerte ungdommer om miljø? Hvis det er en lokal sak dere jobber med er et  
seminar en ypperlig måte å lære andre organisasjoner og ungdomspartier om saken og 
få de med på laget. Et seminar for lokallaget kan være bra for å bli bedre kjent, for å lære 
dere mer om en sak dere vil jobbe med eller for å planlegge hvordan dere skal jobbe i 
tiden fremover. Tenk også over hvor mange dere skal arrangere seminar for! Hvis det skal 
være for flere enn lokallaget kan det være lurt å ta påmeldinger, slik at dere kan vite hvor 
stort lokale dere trenger og hvor mye mat som skal handles inn. 

Tid
Når dere har bestemt dere for hvordan type seminar dere skal ha er det lurt å velge et  
tidspunkt med en gang, slik at alle kan sette av datoen. Med tanke på åssen type seminar 
det skal være må dere også bestemme dere for hvor langt seminar det skal være. Dette 
må også ses i sammenheng med hva dere har lyst til å gjøre. 

Åtte gode tips
1.     Tør å ha en mening om ting, og tør å gå i debatt med noen
2.     Men sjekk at all fakta i saken er riktig fra din side
3.     Ingen kan alt – du kan mer en journalisten på mange områder
4.     Skriv korte innlegg, med ett hovedbudskap
5.     Ha en god innledning, overskrift og bilde
6.     Resirkuler innleggene dine, men skriv om teksten
7.     Sjekk målgruppen i ulike aviser du skriver til
8.     Ikke gi opp – fortsett å mase på journalistene!



Det er bra å ha et varierende program gjennom dagen, for eksempel å veksle mellom  
foredrag, praktiske workshop og aktiviteter. Man kan ha flere foredrag etter hverandre, 
men ikke for mange. Foredragene bør være maks en time, da man fort blir ufokusert hvis 
man sitter å hører på en person lenger enn det. Om det er noen som vil snakke lenger bør 
man legge inn en pause eller ha en aktiviserende del i foredraget. Gjennom dagen bør 
man også bryte opp programmet med noe som er mindre krevende å følge med på, som 
for eksempel å ha en aksjon, dra på ekskursjon eller bare ha leker på stedet. Det er godt å 
gjøre noe midt på dagen som ikke er faglig, for å friske opp hodet. 

Invitere foredragsholdere
Det er mange på kontoret som gjerne kommer på besøk til dere for å holde foredrag om 
det Natur og Ungdom jobber med. Spør regionsekretæren din om hvem som egner seg 
best til å snakke om det dere vil høre om, så er det bare å spørre om de vil komme. 
Det går også an å invitere eksterne foredragsholdere fra andre organisasjoner eller med 
annen erfaring. Kontaktinfo finner man som oftest på nett. Send en mail eller ring  
personen og fortell grundig hva dere er ute etter. Det er viktig å beskrive formålet med 
seminaret godt, slik at dere foredragsholderen vet hva dere er ute etter, og dere får et godt 
foredrag. 
Husk å ta kontakt med dem i god tid, sånn at man sikrer seg at de er ledig den dagen dere 
ønsker å ha foredraget. Noen dager før seminaret skal være er det lurt å ta kontakt med de 
igjen for å sjekke at de har alt klart. Spør dem om de trenger noe utstyr som for eksempel 
prosjektor og lyd. 

Husk å legge inn korte pauser og matpauser underveis. Sett gjerne ut frukt og kaffe ut i de 
korte pausene. 

Mobilisering
Det blir ikke seminar uten deltagere! For å få flest mulig på seminaret må dere spre  
arrangementet på alle arenaer der det er mulig. Det kan være lurt å sette dere et mål om 

Dagsseminar
Et dagsseminar kan enten vare fra morgen til kveld, eller en halv dag. Dagsseminarer har 
en fordel med at det krever litt mindre arbeid enn seminarer som trenger mer planlegging 
av overnatting og mat. Man vil til gjengjeld ha noe mindre tid, og mye av den tiden vil gå til 
faglig program. Dette er derfor et godt alternativ dersom man ønsker å lære mye på kort 
tid, og hvis det er et seminar for andre utenfor lokallaget kan det i noen tilfeller være  
enklere å få flere folk på et dagsseminar enn et helgeseminar. 

Helgeseminar
Et helgeseminar kan vare fra en til tre dager. For dette trenger man å planlegge et sted der 
deltagerne kan sove og innkjøp av mat. Det er praktisk om overnattingen skjer på samme 
sted som seminaret skal være. Husk også å finne ut hvor mange dere skal være, og  
planlegg mat deretter. 

Sted
Dere bør ha gjort dere noen tanker om hvor mange dere skal være, slik at dere kan finne 
lokaler. Har dere et kontor med stort nok møterom kan dere bruke det. Andre alternativer 
er skoler, barnehager, ungdomshus, samfunnshus og lignende. Det kan også være lurt å 
høre med lokallaget om noen har foreldre som jobber i kommunale bygg om de har tips til 
steder å leie. Vær tidlig ute med å leie lokaler! Mange steder er opptatt lang tid i forveien, 
så for å sikre dere den/de dagene dere skal ha seminar er det lurt å spørre tidlig. Dette 
gjelder spesielt hvis det skal være overnatting. 

Ting å huske på
Når dere ser etter lokaler er det viktig å spørre om de har alt dere trenger. Har de kjøkken? 
Hvilke deler av bygget får dere bruke? Har de prosjektor? Hvor mye koster det å leie? 
Hvis det skal være overnatting må dere bekrefte at det er tillatt i bygget med utleier. Da bør 
dere også være tidlig ute med å finne lokaler, da noen kommuner krever at man to uker i 
forveien må melde inn til brannvesenet at det skal være overnatting. 
Husk også å spørre om det er alarm i bygget, i tilfelle det slår seg på!

Hvordan?
For å leie hos andre er det lurt å snakke direkte med de det gjelder. Ring stedet og spør 
om hvem som er ansvarlig for utleie, eller direkte om det er mulig å leie lokalene deres. 
Det kan være skummelt å ringe, men det gir mye større sjanse for å få positivt svar.  
Deretter kan man sende en mail med tilleggsinformasjon. 

Program
Tenk over hva dere vil gå gjennom i løpet av seminaret. Skal det være et tema eller flere? 
Hva programmet inneholder er avgjørende for om det folk synes det er interessant og vil 
komme. Hvem er det som kommer? Er det noen som har litt bakgrunn i temaet fra før av 
eller er det noe som ikke kan noe? Legg nivået på seminaret deretter. 

Tidsbruk



Ring lokalet dere skal leie noen dager i forveien og sjekk at de vet dere skal være der. Her 
må dere også avtale om dere trenger å hente nøkkel, eller om det er noe med bygget dere 
må vite om, som for eksempel brannrutiner eller alarm. 

Send mail med informasjon til deltagerne minst en uke før seminaret. I den bør det stå
    - Når seminaret er, dato og klokkeslett det starter og slutter
    - Hvor dere skal være
    - Om det er felles oppmøte og reisetid
    - Reiserute
    - Litt om hva som skal skje på seminaret
    - Skal man overnatte?
    - Pakkeliste (ved overnatting: trenger man å ta med sovepose og liggeunderlag?)

Hvis dere skal ha fellesreise må dere ha en som 
kan veien og er ansvarlig for å lede gruppa dit dere 
skal. 

Hvis dere skal ha mat må dere planlegge hvor  
mange måltider dere skal ha, og hva dere må  
handle inn. Skal dere bestille mat eller lage selv? 
Hva må dere handle inn og hvem skal i så fall  
lage maten? Husk å ta hensyn til allergier! Dette  
er det lurt å spørre om på forhånd, for eksempel 
ved påmelding. 

Kontakt presse og spør om de vil komme å  
dekke seminaret. Hvis det ikke går gjennom kan 
dere selv skrive pressemelding om at det skal  
være seminar. 

Underveis
Da er seminaret i gang! Husk å gi god informasjon 
til deltagerne underveis om hva som skjer. Ha 
program tilgjengelilg hele tiden, for eksempel ved å skrive det på en stor plakat og henge 
det på veggen eller printe ut på ark og gi ut til alle sammen. Ha godt med pauser slik at 
man får pustet ut mellom alt som skjer og er klar for å følge med på det neste på  
programmet. Sett gjerne frem kaffe og frukt man kan forsyne seg av i løpet av dagen. 
Dere bør i forkant ha planlagt når det skal være mat og at det er klart i tide, sånn at det 
ikke blir forsinkelser i programmet. Det samme gjelder foredragsholdere, sørg for at de er 
der i tide og kommer igang. Gjør dere kjent med det tekniske utstyret (og sørg for at dere 
har alt dere trenger på forhånd!), slik at man kommer i gang i tide. 

Hvis det er deltagere som ikke er medlemmer av NU tilstede, verv dem! Foredragsholdere 
kan man også verve til å bli NU-venner. 

hvor mange dere vil være totalt, og jobbe for å nå det. 
Seminar for NUere
Hvis det er et seminar for egne medlemmer må dere sørge for at alle i lokallaget vet om 
det, ikke bare de som er på møtene. Send melding til alle som er aktive, og fortell om det i 
sosiale medier. Det er mulig å få medlemslister for alle som er medlem i NU i din  
kommune, slik at man kan invitere de som også ikke er aktive medlemmer. For å få  
medlemslister send mail til medlem@nu.no. 

Seminar med gjester
For å få så mange deltagere som mulig, må folk vite om seminaret. Det er hyggelig og  
virkningsfullt å sende invitasjoner til andre ungdomsorganisasjoner. Dette gjelder både  
ungdomspartier, men det er også andre ungdomsorganisasjoner som har engasjerte  
medlemmer, som for eksempel lokale grupper av Operasjon Dagsverk, PRESS, speidere, 
4H eller Elevorganisasjonen. Har kommunen deres et eget ungdomsråd kan man invitere 
de, og også spørre om muligheten for at de kan fortelle om seminaret til andre. Et annet 
alternativ er også å invitere elevrådet på skolene dere går på. Det er mange steder det 
finnes engasjert ungdom! 
Har dere penger kan dere trykke opp plakater som kan henges opp på skolen,  
ungdomsklubben og andre steder i byen. 
Prøv å komme i lokalavisa for å fortelle om seminaret! Da når dere ut til mange og man får 
pressedekning. Kanskje kan dere få en journalist til å komme på seminaret og skrive om 
det også?

For å spre seminaret er sosiale medier en god kanal for å fortelle om det. For å friste enda 
flere til å komme er det viktig å ha programmet klart slik at man kan fortelle om alt det kule 
som skal skje. I tillegg bør man få de aktive i lokallaget til å ta med seg en venn, slik at de 
kan se hvor mye nyttig man lærer i NU og hvor gøy det er. Lag utfordringer til hverandre å 
se hvor mange dere kan få til å komme!

Påmelding
For å vite hvor mange dere til slutt blir og hvem som kommer kan man ta påmelding. Da 
binder man også folk til å komme, og man kan ta kontakt med de som har tenkt seg på 
seminaret. Påmelding kan skje enkelt ved at man sender det på mail til dere, eller så kan 
man lage et skjema på nett, for eksempel med Google-konto. I påmeldingen spør man om 
navn, e-post, telefonnummer og om personen har matallergier. Dersom det er relevant kan 
man spørre om alder og adresse, men man bør gjøre det enklest mulig for deltagerne. 

Gjennomføring

Før
Ha programmet på plass og sørg for at alt er i orden. Noen dager i forveien av seminaret 
bør man ta kontakt med de som skal holde foredrag for å dobbeltsjekke at de kommer og 
vet hvor de skal. Hvis det er tid i programmet som står tomt, bør man finne ut om man skal 
fylle det. Det kan enten være med noe faglig, enten foredrag eller workshop, men det kan 
også være en aktivitet. 



er det lurt å ha en liten sum til diverse uforutsette kostnader. Det er ikke alltid lett å vite 
hvor mye man kan beregne, så her kan det være lurt å spørre regionsekretæren deres om 
hjelp. 

Har lokallaget lite penger kan man ta en vurdering på hva man skal dekke. Man trenger for 
eksempel ikke å dekke reise til alle deltagerne hvis lokallaget ikke har råd. 

Inntekter og sponsing
For å dekke litt av utgiftene kan man ha en deltageravgift. Dette bør ikke være altfor mye, 
for at folk skal være villig til å komme. Det kan ligge på 50kr - 250kr etter hvor mye de får 
ut av seminaret og varighet. 
Lokallaget kan søke mange steder for å få inn mer penger. Se om det er muligheter for å 
søke av kommunen, sparebanken eller andre lokale aktører som liker å støtte ungdom. 
Det er mange som liker å sponse med større og mindre summer, og man kan også få 
sponset mat. Spør bakeriet om de har brød og bakverk de vil gi bort etter stengetid, eller 
om matvarebutikken har lyst til å gi bort noe som snart går ut på dato.

Søk lokallagsfondet!
Søk prosjektmidler fra NUs lokallagsfond. Det gjøres enkelt ved å sende inn søknad på 
nettsiden vår. Det krever en kort beskrivelse av prosjektet og budsjett på seminaret. Her får 
dere støtte til det dere ikke kan dekke selv. Det eneste kravet er at dere et registrert l 
okallag av Natur og Ungdom med et valgt styre for året. Etter seminaret må dere sende inn 
en rapport om hvordan det ble gjennomført og pengene ble brukt. 

Gå inn på www.nu.no/lokallagsfondet for å søke prosjektmidler.

Håndtering av seminarutgifter
Når dere kjøper ting til seminaret må dere legge ut for det dere kjøper selv. Dette vil dere 
få igjen i etterkant av seminaret ved å levere inn kvitteringene for alt dere har kjøpt til  
økonomiansvarlig i lokallaget. Denne personen må deretter betale ut fra lokallagskontoen 
deres, eller be regionsekretær gjøre det. 
Hvis ingen i lokallaget kan legge ut for utgifter kan en få forskudd. Man må da levere inn 
alle kvitteringer i etterkant som bevis på at de pengene ble brukt til seminaret. Kan man 
ikke det må man betale inn tilbake pengene til lokallaget. Bruker man ikke opp forskuddet 
overfører man resten tilbake til lokallagskontoen.
For lokaler er det fint å spørre om faktura, slik at man har bevis for at man betaler for leie 
av lokale.

Etter
Rydd godt etter lokalene dere har brukt, og lever eventuell nøkler. Husk å levere tilbake 
bygget sånn dere fikk det, så er det mye større sjanse for at dere får leie igjen ved en  
senere anledning. 

Ta kontakt med de som var interesserte og få de med til å engasjere seg videre! Inviter 
dem til fremtidige arrangementer og samarbeid. 

Etter seminaret bør dere få oversikt over økonomien og alle pengene som er brukt. Lag et 
regnskap over arrangementet og før det også inn i lokallagsregnskapet. Rapporter til de 
dere har fått penger fra hvis dere har søkt noe sted. 

Skriv om seminaret på fylkesnettsidene og fortell om det på sosiale medier. Send inn  
pressemelding til lokalavisa om hvordan seminaret gikk. Jo flere som vet om lokallagets 
aktivitet jo flere som vil vere med! 

Økonomi

Utgifter
Et seminar koster penger. Det første dere bør gjøre når dere bestemmer dere for å  
arrangere et seminar er å sørge for at dere har penger i lokallaget til å gjøre det. Lag et 
budsjett på hvor mye dere trenger til å arrangere seminaret. 

De utgiftene dere bør tenke på er:
    - Lokaler
    - Mat
    - Reise

Det må dere beregne ut i fra målet dere har satt om hvor mange dere skal være. I tillegg 



  Effekter eller utkledning er også kult, eller for  
   eksempel å ha en overrekkelse av en fysisk gjenstand  
   til en politiker dere møter. Dersom dere ikke har fått  
   presse som dukker opp til aksjonen, husk å ta deres  
   egne bilder som dere kan sende ut til pressa med en  
   uttalelse eller som dere kan bruke ved senere  
   anledninger.

   På banneraksjoner eller demonstrasjoner er det kult  
   med håndplakater. Her trenger dere A3-ark,  
   stiftemaskin og trepinner. Skriv et budskap på arkene,  
   og plasser en på hver side av trepinnen før dere stifter  
   de fast til pinnen og hverandre.
 
   Slagord er også kjempekult på aksjon. Få folk til å  
   høre budskapet deres! Det er viktig at slagordene er  
  korte og lettvinte, og gjerne litt humoristiske. “Nei til sur 
sild, ja til glad laks!” eller “Gruveslam er Norges skam!”.

Andre kule aksjoner kan være:
Flashmob
Fakkeltog
Konserter
Fotfølgingsaksjon

Trenger dere flere tips til aksjoner, sjekk nu.no/aksjonsbank eller ta kontakt med oss på 
kontoret!

HUSK! Dere representerer Natur og Ungdom når dere aksjonerer. Vær representable, po-
sitive og i godt humør. Ikke si eller skriv noe dere vet Natur og Ungdom ikke står bak.

AKSJONER
Aksjoner kan være en kul måte å sette fokus på noe viktig. Når en arrangerer en aksjon er 
det bra å kontakte den lokale pressa for å prøve å få et oppslag i lokalavisa. Les mer om 
presse på side ___.

Deltakerne er det viktigset ved aksjonen. Jo flere som kommer, jo mer kan man utrette. 
Snakk med alle du møter om aksjonen, heng opp plakater i byen og lag et arrangement på 
Facebook!

Tillatelse
Ved enkelte aksjoner trenger man ikke noe tillatelse, feks ved flashmob på torget i  
sentrum, men dersom du skal stå på et kjøpesenter er det viktig å si ifra. Ved  
demonstrasjoner er man nødt til å søke grunneier og politiet om tillatelse. Det er ofte  
kommunen som er grunneier om du skal være ute. Skal det være fakkeltog må man også 
søke brannvesenet om tillatelse. Kontakt noen på kontoret dersom du trenger hjelp med 
søknadene.

Ulike typer aksjoner
Det finnes mange typer aksjoner å velge mellom. Her er de vanligste:

Stand
Å stå på stand fungerer nesten i alle sammenhenger. 
Det er lurt å velge steder der mange går forbi eller 
oppholder seg, feks på kjøpesenteret eller på en  
skole. En stand kan brukes til å verve nye medlemmer, 
få underskrifter til en sak eller dele ut ark med krav til 
forbigående.

Det er kult med åpningsreplikk på stand, for eksempel 
“Ønsker du bedre kollektivtrafikk?” eller “Bryr du deg 
om miljøet?”. De fleste sier ja, og tar imot en flyer.  
Andre vil kanskje slå av en prat, så det er viktig å  
tenke på argumenter for saken deres.

Dersom dere har ressurser, er det alltid kult å dele ut 
kaffe, boller eller vafler. Å skape oppmerksomhet er 
viktig, for eksempel med et banner.

Banneraksjon
Få tak i stoff og noe du kan male med. Prøv å skrive et kort budskap, feks “Ja til bedre 
byluft!”, “Nei til sjødeponi!” eller “Tut om du vil ha bedre kollektivtrafikk!”.



INTERNETT OG SOSIALE MEDIER
Hvordan nå ut på internett?
Det er mange steder man kan spre informasjon på nett. De vanligste for vår del er gjen-
nom nettaviser, nettsidene våre, blogger og sosiale medier. 

Nettsidene våre er mye lettere. Her er det for det første vi som selv styrer hva som skal 
legges ut. I tillegg er det i stor grad lesere som er interessert i Natur og Ungdoms meninger 
allerede, for eksempel journalister, politikere, potensielt nye medlemmer, allerede med-
lemmer og skoleelever. Her er det hovedsaklig de nettansvarlige i fylkene som er ansvar-
lig for at det legges ut informasjon. Det betyr derimot ikke at dere ikke har noe ansvar for 
at informasjon her blir lagt ut! Har dere hatt aksjon? Send en e-post med informasjon om 
hvordan det gikk og et bilde til nettansvarlig i fylket ditt. Skal dere arrangere seminar? Gjør 
det samme. Slik vil man kunne ha gode og oppdaterte nettsider!

Sosiale medier er viktig, og Natur og Ungdom sentralt har brukere på Facebook, Twit-
ter, Instagram, Flickr, YouTube og Vimeo. Dere trenger ikke å ha deres egne brukere her 
om dere ikke ønsker det, men det er alltid kult å kunne nå ut til medlemmene der de bruker 
mest tid. 

Facebook 
For det første er Facebook en god måte å nå ut til medlemmene våre uten at det blir for 
formelt. I tillegg har de mulighet til å ta kontakt med dere der også. Det mest nytteverdige 
man kan bruke Facebok til er allikevel å nå ut med små budskap eller ved å linke til større 
tekster eller saker. Et godt innlegg på siden deres på Facebook vil ofte være satt sammen 
av relativt lite tekst og et estetisk fint bilde. Dette kan være alt fra et bra bilde fra en aksjon 
dere har hatt til en gjennomført eller et bilde med et viktig budskap. For eksempler på gode 
Facebook-kampanjer anbefales det å sjekke ut Facebooksiden til Greenpeace. De er flinke 
til å lage “delebilder”.
Her ser dere et eksempel på et vellykket delebilde Natur og Ungdom har hatt!

Om dere har en del penger til overs i lokallaget kan det være kult å se på muligheten for 

å kjøpe seg inn på annonseplassene Facebook har rundt omkring. Dette er veldig effek-
tivt, og når ut til utrolig mange, og ikke alltid så veldig dyrt. Allikevel er det ikke noe poeng 
å kjøpe en annonseplass med mindre man har en god sak eller kampanje man ønsker å 
dele med verden.

En annen ting som er supert å bruke Facebook til er ulike grupper. Om dere ikke har en for 
lokallaget deres enda, er dette noe dere absolutt bør lage. Her kan dere gi korte beskjeder, 
legge ut referater og innkallinger og skrive om gårsdagens gossip om der har lyst. Det er 
ofte lettere å nå folk her enn på e-post.

Twitter
Dette er en fantastisk presse- og varslingskanal. Det er flest meningsbærere som bruker 
Twitter; politikere, journalister og kjendiser. Dette gjør altså at Twitter er en god kanal for å 
debattere eller spre korte og viktige hendelser. Politikere har lettere for å kommentere på 
saker Natur og Ungdom deler på Twitter, noe som kan skape gode debatter. Fordi det er 
mange journalister på Twitter, er dette også en god kanal for å skape oppsikt eller interes-
se for sakene vi bryr oss om. En god tweet bør altså være kort og konsis, rette seg mot 
spesifikke personer og tagge dem i innlegget og gjerne også inneholde en emneknagg, så 
man lett finner igjen tweeten om man ønsker det.

Instagram
Instagram fungerer best for å vise hverdagen til Natur og Ungdom. Derfor deler vi bilder 
om alt fra pakkedugnader og seminarer til aksjoner eller reiser om i det langstrakte land. 
Har dere seminar? Del det på Instagram. Skal dere ha aksjon eller pizzakveld? Del et bil-
de.

Flickr, YouTube og Vimeo
Flickr er en bildedelingsside hvor vi for eksempel legger ut bilde fra seminarer og aksjoner, 
slik at både medlemmer og journalister kan få tak i dem. YouTube og Vimeo er det samme 
for filmer. Personlig anbefales Vimeo over YouTube, fordi siden gir videoen bedre kvalitet 
og generelt er mer ryddig.

Har dere spørsmål angående internett og sosiale medier, ta kontakt med informasjonsse-
kretær på infosek@nu.no!




