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Juvente ønsker å skape inkluderende og
trygge møteplasser for ungdom i hele Norge.
Der det er rom for å være seg selv, utvikle
nye vennskap,  og engasjere seg i politiske
saker som påvirker deg som ungdom.

Vi ønsker et samfunn uten rus- og
drikkepress, og vi jobber aktivt for å være en
ansvarlig pådriver i samfunnet. 

Vervehåndboken er beregnet som et
hjelpemiddel og kan forhåpentligvis gi deg
den informasjonen du trenger for å verve
medlemmer, stå på stand og informere om
Juvente på andre arenaer. 

Ønsket med dette heftet er at du skal føle
deg trygg og komfortabel med verving. Det
er takket være herlige medlemmer som deg
at Juvente stadig vokser. La oss fortsette
med dette og skape den organisasjonen vi
ønsker at Juvente skal være! 

Husk at det er du som medlem som former
den videre reisen til Juvente og kan gjøre
dette til den beste ungdomsorganisasjonen i
Norge.

 

VERVEHÅNDBOKA
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HVEM ER
JUVENTE?

Juvente er en
ungdomsorganisasjon av, for og
med ungdommer og unge voksne. 
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Vi jobber med rusforebygging og
ruspolitikk, der hensikten med
Juventes arbeid er å skape trygge og
inkluderende miljøer for ungdom.
Dette som en del av vår
forebyggingsstrategi. 

Som medlem av Juvente får man
muligheten til å delta på ulike
aktiviteter, være med i et lokallag,
engasjere seg i våre prosjekter og i
politiske kampanjer. 

Juvente har flere prosjekter.
Prosjektene skal bidra med aktiviteter
som medlemmene kan bruke både
lokalt og nasjonalt for å fremme
Juventes agenda og som en
vervekanal. Prosjektenes aktiviteter
kan også brukes internt som faglig
påfyll. 

Sammen med oss kan du engasjere
deg for at ungdommer i hele Norge
skal få en morsom og bedre fritid. 

Juvente er en livssynsnøytral og
politisk uavhengig organisasjon. 

Juventes visjon

Vi ønsker et inkluderende
samfunn uten rus- og
drikkepress, der ungdom får
støtte til å ta egne valg. 

- Trygg og solidarisk 
- Egenkraft og livsmestring
- Meningsfull moro
- Ansvarlige pådrivere 



Alt organisasjonen gjør og har lyst til å gjøre
er avhengig av medlemmer. Dere som
medlemmer gjør det mulig for Juvente å
gjøre enda mer. 

Har du lyst til å være med på enda flere
arrangementer og skape enda flere
morsomme aktiviteter er det viktig at vi har
nok medlemmer til å realisere dette! 

Gjennom landsmøtet kan du være med på å
bestemme retningen organisasjonen skal ta
og fokusområder organisasjonen skal ha i
fremtiden.

For at vi skal gjennomføre disse målene er
det viktig at organisasjonen har nok
medlemmer som gir ressurser til å nå
målene.  

VI ER TIL FOR MEDLEMMER

FIRE VIKTIGE GRUNNER TIL
Å VERVE

Påvirkningskraft 
- Flere medlemmer gir Juvente større
legitimitet og øker vår påvirkningskraft.
Det er større sannsynlighet for å bli hørt
og få gjennomslag for saker vi belyser om
vi er en større gruppe som belyser
ungdommers rettigheter

Økonomi
- Flere medlemmer gir oss større
økonomisk støtte som gir oss flere
muligheter til å arrangere de aktivitetene
vi ønsker og engasjere oss i saker som er
viktige for oss. Et stødigere økonomisk
grunnlag gir oss muligheten til å jobbe
grundigere med saker som engasjerer
oss. 

En sterk ungdomsbevegelse: 
-  Som en del av en organisasjon er man i
en unik posisjon til å påvike samfunnet.
Det å være en del av en organisasjon gir
deg kunnskap innen
organisasjonsbygging. Verving av nye
medlemmer er en viktig del av dette. 

Ungdomsengasjement
- Det man engasjerer seg i som ung er
med på å forme meninger og handlinger
senere i livet. Engasjementet blant
ungdom er høyt og mange ønsker å
engasjere seg for noe de brenner for! 
I Juvente er det store muligheter for
engasjere seg og forme hva man ønsker å
engasjere seg for.

HVORFOR
SKAL VI
VERVE?
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Juvente er i hovedsak en organisasjon for
dem mellom 12 - 30år, men det er også mulig
å verve utenom denne aldersgruppen. 

Her er det mulig å verve foreldre som har
barn de ønsker skal engasjere seg eller som
de ser kan ha interesse for å være med. 

Den viktigste støtten vi får er gjennom
Fordelingsutvalget hos Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet. Denne støtten
er basert på antall medlemmer vi har som er
under 26 år. Støtten vi får herfra gir oss
muligheten til å fremme hovedformålene
våre.

ALLE MELLOM 12 - 30 ÅR

HVOR KAN VI VERVE

På melding til en venn eller bekjent
På stand 
På arrangementer
Under vervesprinten
ALLTID - Hvor som helst 

 

HVEM
SKAL VI
VERVE
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Fordelingsutvalget sier at
medlemskontingenten må være på minst 50
kroner i året. Derfor har vi valgt å sette
medlemskontingenten vår til lavest mulig
beløp slik at alle kan ha muligheten til å være
med i vår organisasjon. 



Under finner du en oversikt over våre ti beste tips for å lykkes med verving
og skape engasjement. 

VERVETIPS 
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Vær forberedt: Her er det viktig å kjenne til organisasjonen og hva den står
for. Det er lettere å inspirere andre til å engasjere seg i Juvente når man har
kunnskap om formålet til organisasjonen. 
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Holdning: Når man verver andre er det viktig å tenkte på egen holdning. Vær
åpen, imøtekommende, høflig, nysgjerrig og ta på det gode humøret.
Kroppsspråket er viktig i møte med potensielle nye medlemmer!  

Eget engasjement: Fokuser på de delene av organisasjonen som engasjerer
deg. Det er både lettere for deg å formidle noe som selv engasjerer deg og
det er mer inspirerende for andre å lytte til deg når de hører hvor engasjert
du er i tema. Velg ut formålene med organisasjonen som engasjerer deg. 

Vær direkte: Tør å spørre om andre vil være medlem. Vis hvordan man kan
melde seg inn. Husk at den viktigste grunnen til at noen ikke er medlem enda
er fordi de ikke har blitt spurt. 

Tenkt på verving som en type salg. Istedenfor å selge en vare selger du en
opplevelse. Du selger et medlemskap til en organisasjon man kan få mye
nyttig ut av, slik som opplevelser, kunnskap, erfaringer, vennskap og moro!  
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7 Sørg for at vervet blir fullført: Forsikre deg om at innmeldingsskjema blir fylt
ut. Oppfordre til å betale med vipps under innmeldingen slik at vervet blir
fullført. 

8 Har de lyst til å tenke på å bli medlem? Bruk innvendinger. Hva er det
egentlig å tenke på? Du får være med i en fantastisk organisasjon med
mange gøye opplevelser. Bruk aktivt argumenter for at personen skal melde
seg inn på stedet. 
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Redd for å ikke kunne svare på spørsmål? Ikke bekymre deg! Det er helt
umulig å vite alt. Svar så godt du kan. Hvis det er noe du er usikker på kan du
svare helt ærlig på dette og si at du ikke er sikker, vet du om noen som kan
svare henvend dem til denne personen i stedet. Det er helt greit å ikke kunne
svare på spørsmål. 

Siste og viktigste punkt! Ha det gøy! Kos deg sammen med de du verver
sammen med og bruk kreativiteten. Det skal være gøy å engasjere andre!  

Vær nysgjerrig: Lytt til de du snakker med og utforsk hva de interesserer seg
for. Dette gir deg muligheten til å komme med eksempler for hvorfor Juvente
passer for dem.



Den beste vervesamtalen er den som er genuin der du snakker ut ifra eget
engasjement. En god måte å engasjere andre er å fremme ditt eget engasjement,
plukk ut de delene av Juventes formål som engasjerer deg mest og fokuser på disse.
Vær åpen, nysgjerrig, vennlig og vis respekt ovenfor de du snakker med! 

Hvordan
starte:

"Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging
og som jevnlig har aktiviteter for ungdom og unge voksne. Hensikten
er å skape trygge og inkluderende møteplasser, der man får
muligheten til å engasjere seg i samfunnspolitikk og et sted for
hyggelige sosiale aktiviteter. Hva tenker du er viktig for å skape
inkluderende møteplasser?" 

Informer om hvordan man kan melde seg inn, betale og vis dem
hvordan det enkelt kan gjøres. Her kan man nevne fordelene med å
være medlem og hvor rimelig medlemskontingenten er og hvor mange
gøye aktiviteter man kan delta på. 

VERVESAMTALEN

Fortsett med
en kort
beskrivelse
av hva
Juvente er:

Belys
fremtidige
aktiviteter 
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Start med et enkelt "Hei, har du hørt om Juvente?" Bruk kroppsspråket
aktivt. Tør å ta plass og vær synlig. 

"Juvente er en ungdomsorganisasjon av og for ungdom og unge
voksne. Der hensikten med vårt arbeid er å skape trygge og
inkluderende møteplasser for ungdom. Hvilke aktivitetstilbud ønsker
du deg mer av?"

Vær
nysgjerrig: 

Still åpne spørsmål og vær nysgjerrig på andres meninger og
holdninger. Åpne opp for en god dialog, og forsøk og holde samtalen
til temaer som er rettet mot Juvente. 

Er det lokallag på stedet eller sentrale arrangement i nær fremtid.
Informer om disse  under samtalen. Dette er en fin måte og gi
eksempler for hva man kan være med på og invitere dem med. 

Innmelding 

Avslutning Uansett resultat, avslutt samtalen på en hyggelig måte. Kanskje de blir
med neste gang og da er det viktig at de har en god opplevelse av
møte med oss. 

Det er ingen fasit på hvordan en vervesamtale skal være. Bruk forslagene
som et utgangspunkt og form dem til din egen slik at det blir bedre flyt i
samtalen! 



Før du skal stå på stand er det noen ting som er lurt å tenke på. Her kommer en enkel
huskeliste som du kan ta utgangspunkt i og legg til utstyr som er nødvendig for
standen du skal stå på! 

Kontakt sted, avtal hva de har av
ressurser og tid standen kan utføres
Sett opp tidsplan og arbeidsfordeling til
standen
Finn frivillige til stand
Handle inn nødvendig utstyr 

Sjekkliste: 

SJEKKLISTE TIL STAND
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Duk
Flyers 
Rollup 
Tilgjengelig Juvente-materiell 
 Innmeldingsskjema
 Annet nødvendig utstyr

Utstyr til stand: 



EGNE NOTATER 
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Torggate 1, 0181 Oslo

Juvente@juvente.no

Tlf: 47486589

WWW.JUVENTE.NO

@Juvente
@BedreUten
@Edruss


