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MÅL FOR AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG 2020-2022  

 

NBUs formålsparagraf: Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom 

som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og 

ungdommenes interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes 

næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt 

motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling. 

 

Organisasjon 
o ABU skal ha minst 15 lokallag med mer enn 25 medlemmer som leverer 

årsmeldingsskjema 

o ABU skal være dyktige på organisasjonsopplæring ved å kurse sine medlemmer 

o ABU skal gjennomføre høstkurs 

o Høstkurs skal ha minst 80 deltagere og ha deltagelse fra alle lokallag 

o Kursholdere for høstkurs skal delta på kursholderkurs for å sikre kvaliteten på 

kursene 

o ABU skal sende samtlige i fylkesstyret på vårkurs 

o ABU skal sørge for at tillitsvalgte har tilbud om opplæring i verving 

o ABU skal gi grunnleggende opplæring for valgkomitéene i lokallagene 

o ABU skal sende ABUs valgkomité på NBUs valgkomitèkurs 

o ABU skal være flinke til å møte på sentrale, regionale og lokale kurs 

o ABU skal være gode på kommunikasjon både på fylkesnivå og i lokallaga 

o ABU skal styrke sin egen identitet, og jobbe for bedre samhold og mer inkludering 

av sine medlemmer 
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Styrearbeid 
o Styret skal arrangere høstkurs med minst fem kursdeler 

o Styret skal arrangere to samlinger for de tillitsvalgte i lokallagene og ei nemndshelg 

o Styret skal ha meninger i alle viktige saker i NBU, og selv fremme saker de mener er 

viktige for NBU 

o Alle i styret skal ha ei aktiv nemnd, med kontinuerlig kommunikasjon gjennom hele 

året.  

o Styret skal være gode på å følge opp og delta på lokallagenes arrangementer 

o ABU skal jobbe aktivt for å ha en oversikt over lagets økonomiske situasjon til 

enhver tid, ved å ha en gjennomgang minimum 4 ganger i året 

o ABU skal sørge for at to personer i lokallagsstyrene har tilgang til lagets konti 

 

Tevling 
o Fylkesstyret skal følge opp at alle tevlinger blir arrangert etter ABUs 

mesterskapsplan 

o ABU skal ha høy tevlingsaktivitet og et høyt tevlingsnivå 

o ABU skal være representert på ¾ av tevlingene på NBUs sentrale arrangementer   

o ABU skal vinne ledertrøya på NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement 

o ABU skal fylle deltakerkvota på swingtevlinga under NBUs Landsstevne 

o ABU skal være nyskapende innen tevling 

o ABU skal være ryddige med tevlingspåmelding 

o ABU skal oppfordre lokallagene til å arrangere tevlingskurs for å høyne den gode 

deltakelsen og få enda høyere resultater 

o Alle lokallagene skal delta på lokallagsstaffeten 
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Aktivitet 
o ABU skal ha minst 25 % av medlemmene på NBUs Landsstevne  

o ABU skal ha minimum 6,5 % av medlemmene på NBUs Høstarrangement  

o ABU skal arrangere minimum en aktivitet rettet opp imot et prosjekt i NBU 

o ABU skal jobbe for å opprettholde tradisjonsfestene/arrangementene i ABU og 

skape nye 

o Lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Aksjonsuka i perioden 2020-2022 

o Lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Vårsprell i perioden 2020-2022 

o Lokallaga i ABU skal arrangere friluftsaktiviteter 

o Lokallaga skal ha stort mangfold av aktiviteter, og satse mer på tevling og kultur 

o Lokallaga i ABU skal arrangere attraktive fester for lokal ungdom, og samtidig være 

nøye på å forholde seg til lover og regler, og ha et godt samarbeid med politiet. 

Festene våre skal være et positivt samlingssted i bygda! 

 

Kultur 
o ABU skal ha deltakelse på kulturmønstring både på ABUs Sommerstevne og NBUs 

Landsstevne 

o ABU skal ha bankett etter årsmøte i fylkeslaget  

o ABU skal oppfordre lokallag til å arrangere swingkurs for både nybegynnere og 

viderekomne 

o Alle banketter i ABU skal ha dresskode, taler og Hylningsmarsjen skal synges  
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Bygdepolitisk 
o ABU skal være en aktiv meningsytrer når det gjelder distrikts- og ungdomsspørsmål 

o ABU skal engasjere seg i bygdepolitiske prosjekter som NBU har 

o ABU skal engasjere seg i lokale og politiske saker som angår medlemmene våre, og 

være synlige i media 

o ABU skal arrangere/delta på minst en aksjon i året  

o ABU skal ha kontakt med Akershus Bondelag, og spesielt i forbindelse med 

jordbruksforhandlinger 

o Fylkesstyret skal sende ut minimum fem uttaler/leserinnlegg i løpet av året 

o Medlemmene skal være aktiv ungdom med engasjement for lokalsamfunnet sitt 

o Gjennom lokallaga i ABU skal all ungdom på bygda ha et tilbud, og lokallaga skal 

markere seg positivt i bygdesamfunnet 

 

Nybrott 
o ABU skal ha minst 1000 medlemmer ved utgangen av 2022, og forbli et av de tre 

største fylkeslagene 

o ABU skal ha gjenvervet 66% av medlemsmassen innen 1. april hvert år  

o ABU skal ha fokus på inkludering av nye medlemmer 

o ABU skal være gode på medlemspleie både hos de yngre og eldre medlemmene 

o ABU skal jobbe aktivt med å opprettholde 16 15 aktive lokallag i fylket 

o Alle lokallag skal på fylkesårsmøte sette seg et mål for antall medlemmer de ønsker 

ved årets slutt  
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Info 
o ABU skal legges merke til i regionale og lokale medier i Akershus 

o ABU skal ha god informasjonsflyt mellom infoleder i ABU-styret og lokallaga 

o ABU skal være størst på sosiale medier 

o ABU skal sende ut minimum en pressemelding fra NBUs Landsstevne og NBUs 

Høstarrangementet til regionale eller 

o ABU skal ha ei oppdatert liste over aktuell pressetilgjengelighet 

o www.nbu.no/akershus skal til enhver tid være godt oppdatert, ha god informasjon 

og ha godt redaksjonelt innhold 

o Lokallaga skal være i lokalavisa med positiv omtale i løpet av året  

o Lokallaga som arrangerer vårarrangement, sommerstevne, høstarrangement, 

vinterstevne og andre større arrangementer skal sende ut pressemeldinger i 

forbindelse med arrangementet 

o Alle lokallag skal ha egen aktiv Facebook-side og Instagramkonto 

 

 

EKKO 
o EKKO skal gis ut 4 ganger i året og inneholde minimum 12 sider 

o EKKO skal gjenspeile hvem vi er og det arbeid ABU bedriver 

o EKKO skal ha et fast oppsett og inneholde faste spalter så bladet blir mer 

forutsigbart og gjennomført 

o God informasjon, bilder og aktuelt stoff som treffer målgruppa skal prioriteres høyt 

o Alle nye EKKO skal publiseres på hjemmesiden 

o Alle lokallag skal sende inn minimum en sak til EKKO i løpet av året 

http://www.nbu.no/akershus
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