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Hovedmål for perioden: Styrke og øke antall aktive lag 

 
MEDLEMMER OG LAG 

 
Lagene er organisasjonens viktigste ledd og Juventes ansikt lokalt. Mange vil 
ha sitt første møte med organisasjonen gjennom et lag. Lagene er viktige 
lokale møteplasser for medlemmer, og bidrar til å opprettholde aktivitet og 
engasjement mellom sentrale samlinger. Derfor er det viktig med god 
kompetanse i lagsstyrene og at alle lag får god oppfølging fra Juvente 
sentralt. En satsning på lagene, er en satsning på organisasjonen som helhet. 

Juvente skal innen utgangen av 2021 ha: 
• Minst 725 betalende medlemmer under 26 år 
• Minst 11 rapporterende lokallag 

 

Juvente skal innen utgangen av 2022 ha: 
• Minst 750 betalende medlemmer under 26 år 
• Minst 12 rapporterende lokallag 

Juvente skal innen Landsmøtet 2023 ha: 
• Minst 650 betalende medlemmer under 26 år 
• Minst 13 rapporterende lokallag 

 
• Juventes lag skal arrangere aktivitet, rekruttere og ivareta 

medlemmer og engasjere seg i lokalmiljøet sitt. 
• Lokallagene skal følge opp nye medlemmer ved å invitere de på aktivitet 

med en gang de blir medlem. 
• Det skal finnes minst ett lokallag i hvert fylke. 
• Sentralstyret skal, så langt det lar seg gjøre, være til stede 

på lokallagenes årsmøter. 
• Sentralleddet skal i perioden videreutvikle lokallagspermen, som 

sendes til alle lokallag rett etter valg av nytt styre. 
• Alle lokallag skal få hjelp til å finne og kontakte 

lokale samarbeidspartnere. 
• Aktivitetsbanken skal være lett tilgjengelig på nettsiden, og 

oppdateres jevnlig med nye inspirerende aktiviteter. 
• Juventes sentralledd skal sørge for at lokallagene får god opplæring i 

økonomi, inkludert budsjett, regnskap, nettbank, søknader, rapporter 
og økonomiplanlegging. 

• Sentralleddet skal bistå lagene i hvor og hvordan man kan søke midler. 
• Våre Trygg-retningslinjer skal være lett tilgjengelige og ved 

aktuelle sentrale arrangementer skal deltakere være orientert om 
de. 
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• Etter årsmøtet skal det nye lokallagsstyret få tilbud om opplæring om 

rekruttering, få praksiserfaring med å holde stand og lære hvordan 
de kan bygge en relasjon til nye medlem i laget. 

• Alle lokallag skal få opplæring i hvordan de kan integrere nye 
medlemmer i lokallaget, samt hvordan presentere organisasjonen for 
de nye medlemmer. 

• Lokallag skal jevnlig få informasjon om nye medlemmer i lokallaget. 
 
 
REKRUTTERING: 
 

Juvente ville ikke vært noe uten medlemmer, noe som gjør rekruttering til en 
svært viktig prioritering. Rekruttering øker ikke bare medlemstallet og 
økonomisk støtte, men også mangfoldet i organisasjonen. Dette vil 
styrke Juvente som organisasjon, både gjennom økt synlighet, 
påvirkningskraft, og gjennomføringsevne, samt muligheten til å nå ut til en 
større andel ungdommer. 

 
• Sentralstyret skal initiere til en sentral verveaksjon i halvåret. 
• Sentralstyret skal lage en konkret rekrutteringsplan for året. 
• Alle medlemmer i Juvente skal få tilbud om skolering i hvordan og 

hvorfor man verver nye medlemmer. 
• Det skal lages standspakker til lokallagene, som kan bestilles 

i nettbutikken. 
• Det skal arrangeres minst 20 stands totalt i året, både lokalt 

og nasjonalt. 
• Sentralstyret skal prioritere å være til stede på lokale stands 

etter behov. 
• Juvente skal være tilstede på relevante festivaler og arrangementer. 
• Det skal være større fokus på å verve til to-årsmedlemsskap 

ved innmelding etter 1. juli. 
• Minske medlemsgjennomstrømningen. Andelen som fornyer 

medlemskapet sitt skal økes for hvert år. 
• Synliggjøre innholdet i velkomstpakken for å motivere til innmelding. 
• Andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn skal økes. 
• Juvente skal gjøre giver- og venneordningen mer synlig for 

mulige støttespillere. 
 
 

ARRANGEMENT OG SKOLERING 
 

Gode og trygge arrangement er en forutsetning for at våre medlemmer skal 
trives og få mest mulig ut av disse viktige møteplassene hvor spesielt nye 
medlemmer kan knytte bånd med andre i organisasjonen og lære om 
Juvente. 

 
• Sentralstyret skal arrangere Juventeskole i februar og sommerleir 

på sommeren. 
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• Det skal arrangeres skolering i de prosjektene det er aktuelt for. 
• Det skal arrangeres en lokallagshelg, hvor alle som har, eller skal få 

et lokalt tillitsverv, kan samles for grundig skolering i 
arbeidsoppgaver, samt mulighet for erfaringsutveksling. 

 
• Det skal arrangeres et utvidet sentralstyremøte med en 

utvalgt representant fra hvert lokallag. 

• Alle medlemmer skal ha tilbud om en grunnleggende innføring 
i Juventes ideologi, arbeid og oppbygning samt hvordan skape 
lokal aktivitet. 

• Alle tillitsvalgte i organisasjonen skal være grundig skolert i hvordan 
de kan utføre sitt tillitsverv. 

• Godt skoleringsmateriell og oppdaterte foredrag på Juventes politikk 
skal være lett tilgjengelig på nettsidene våre. 

• Alle aktiviteter i Juvente skal være trygge å delta på, og alle som 
arrangerer aktivitet skal være kjent med beredskapsplanen og 
rutiner for Trygg!-organisasjon. 

• Alle våre aktiviteter skal være åpne og inkluderende 
• Til den grad det er mulig skal alle arrangementer være 

bærekraftige. 
• Eiendommene våre skal brukes for å stimulere og legge til rette 

for aktivitet. 
 

POLITISK ARBEID OG SYNLIGHET I MEDIA 
 

Juventes politiske arbeid er en metode for å nå våre mål og skal ta 
utgangspunkt i det politiske programmet. Til grunn for det ruspolitiske 
arbeidet ligger solidaritetstanken. 

 
• Juvente skal være en naturlig, seriøs og god aktør i 

samfunnsdebattene vi deltar i. 
• Juvente skal søke samarbeid med andre organisasjoner omkring 

aktuelle temaer og kampanjer. 
• Juvente skal være tydelig og synlige pådrivere i samfunnsdebatten 

før stortingsvalget i 2021. 
• Juvente skal være en pådriver i arbeidet med kommunens 

ruspolitiske handlingsplaner. 
• Juvente skal være tydelig til stede i debatter om alkohol- og 

narkotikapolitikk. Juvente skal øke synligheten i saker som 
angår ungdom, herunder oppvekstsvilkår, rettigheter og 
fredspolitikk. 

• Juvente skal motivere medlemmene til åta en større del 
i samfunnsdebattene. 

• Sentralleddet skal oppfordre og hjelpe lagene til å, i større 
grad, arbeide politisk. 

• Sentralleddet skal oppfordre lagene til å ha arrangementer 
som omhandler temaer i prinsipprogrammet vårt. 

• Sentralleddet skal jobbe for at alle medlemmer 
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kjenner til Juventes politikk. 
 
 
 
 
 

 
INTERNASJONALT ARBEID: 
 
Internasjonalt arbeid øker mulighetene før å ytterligere synliggjøre Juventes 
arbeid, få innsikt og inspirasjon fra flere rusforebyggende ungdomsorganisasjoner 
samt gjøre det mulig for også å jobbe for det som står i organisasjonens vedtekter 
om fred, demokrati og solidaritet. Juventes bistandsorganisasjon, Forut, er i seg 
selv grunn nok til å også arbeide internasjonalt. 

 
Samarbeid med FORUT: 

 
• FORUT skal være Juventes viktigste samarbeidspartner i arbeidet 

med internasjonal solidaritet og utvikling. 
• Den årlige tradisjonen FORUT- fair på sommerleir opprettholdes 
• Promotere FORUT sitt arbeid gjennom Juventes sosiale medier. 
• FORUT skal få tilbud om å få en side i hvert MOTIV-blad 
• Det skal være minst fire nettsidesaker i året som omhandler FORUT 

sitt arbeid. 
• Det skal holdes foredrag om FORUT på minst ett sentralt 

arrangement i året. 
 
 

Internasjonalt samarbeid: 
 

• Juvente skal ha et godt samarbeid med våre internasjonale paraply- 
og samarbeidsorganisasjoner. 

• Juvente skal etterstrebe å være representert på de arrangementene 
våre internasjonale paraply-og samarbeidsorganisasjoner inviterer oss 
til. 

• Juvente skal prøve å være til stede på internasjonale fora, enten 
sammen med våre samarbeidspartnere eller alene. 

• Juvente skal holde på de internasjonale samarbeidene vi har, og jobbe 
videre med disse tilknyttet ulike prosjekter. 

• Juvente skal invitere ungdommer fra våre internasjonale 
samarbeidspartnere til minst ett arrangement i løpet av 
arbeidsplanens periode. 

• Prosjektene skal fungere som arena for internasjonalt samarbeid 
der anledning og ressurser tillater det (for eksempel Empowerful). 
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