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INNLEDNING

INNLEDNING
Organisasjonshåndboka er et nyttig verktøy og en veiledning til deg som medlem
og tillitsvalgt i Norges Bygdeungdomslag (NBU). Her finner du nyttig informasjon
og gode tips om organisasjonen, de ulike vervene, møtekultur med mer. God organisasjonskunnskap gjør det enklere å drive organisasjonsarbeidet og det styrker
organisasjonen, og dette fører igjen til økt aktivitet og påvirkningskraft.
Dette er den tredje reviderte utgave av organisasjonshåndboka som kom i 2003,
og den vil bli oppdatert og revidert i tråd med utviklingen i organisasjonen. Organisasjonsboka kan til tider være utdatert, og husk derfor at det til enhver tid er NBUs
vedtekter som er organisasjonens styrende lover, og at ingenting i organisasjonshåndboka kan overstyre disse.
Bruk organisasjonshåndboka, vis ditt engasjement og bli med på å skap levende
og aktive bygder!
Oslo, 30. april 2008 - Organisasjonsutvalget i NBU
Organisasjonshåndboka er revidert, oppdatert og skrevet av:
Karin Åsbø
Frøydis Barstad
Ansten Tøsti
Ingrid Luke
Gudrun Widme
Gunnar Husby
Kjerstin Lundgård
Elin Bjørnstad
Fannrem 18.januar 2013 - Organisasjonsutvalget i NBU
2. opplag er revidert, oppdatert og skrevet av:
Hanne Haldogard Bjørkli
Marius Mellum
Ida Marie Grimstad
Gerd Julie Nærland
Patrick Reurink
Berit Ingeborg Bakk
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Jeg eier denne boka:
Navn:
Adresse:
Tlf.:
E-post:
Lokallag:
Fylkeslag:
Verv:
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ORGANISASJONEN

NBU er en organisasjon for og med ungdom, som har en felles interesse og et felles mål
om levende og aktive bygder. Gjennom NBU kan medlemmene skape akkurat de aktivitetene de selv ønsker for å bidra til nettopp dette. Aktivitetstilbudet i NBU har dermed et
særdeles bredt spekter og er i stadig utvikling. Aktivitetene spenner fra biltevling til nissefest,
fra smykkekurs til kurslederkurs, fra blåtur til akedag og mye mer. I NBU er det muligheter
og takhøyde!
NBU engasjerer seg direkte i bygdesamfunna og ungdom samtidig som det jobbes nasjonalt opp mot ulike instanser hvor en kan påvirke beslutninger og utvikling. NBU er en
partipolitisk nøytral organisasjon men er allikevell politisk engasjerte i saker som angår
ungdom og bygda . Alt fra medlemskveld i bygda til landsdekkende aksjoner er en del av
arbeidet for å skape levende bygder.

KAPITTEL 1
NBU

Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon for og
med ungdom som har en felles interesse og et felles
mål om levende og aktive bygder. Organisasjonen er
gammel, men har holdt seg sterk gjennom skiftende
tider.
I dette kapittelet skal vi se litt på arven og historien.

Som bærebjelker har NBU noen viktige dokumenter, som bør ligge til grunn i alt arbeidet.
Formålsparagrafen sier noe om selve fundamentet i NBU, hva vårt store formål er. Formålsparagrafen er en del av vedtektene i NBU. Vedtektene er de lovene NBU blir styrt etter og
som sikrer demokratiet i organisasjonen.

I tillegg til vedtektene har NBU en ideologisk plattform og en handlingsplan. Den ideologiske plattformen er en samling med de visjonene og områdene vi ønsker å jobbe med i
en tidsperiode. Med andre ord en retningsgiver i organisasjonsarbeidet. På bakgrunn av
vedtektene og den ideologiske plattformen utformes det en mer eller mindre konkret handlingsplan, hvor man prioriterer de enkelte områdene og setter opp konkrete oppgaver som
skal bidra til at man når de visjonene man har i den ideologiske plattformen.
Planverket vedtas av årsmøtet i NBU.
For å forstå hvordan organisasjonen NBU fungerer i praksis, er det viktig å vite hvordan
organisasjonen er bygd opp. Dette kan du se på organisasjonskartet som følger.

REPRESENTANTSKAP
FYLKESSEKRETÆRERER

De oppdaterte vedtektene finner du på NBUs hjemmesider. Du kan også henvende deg til
NBU-kontoret eller til fylkeslaget.

SEKRETARIAT

Formålsparagrafen lyder som følger:
Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser.
NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting.
NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett.
NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

ÅRSMØTE
SENTRALSTYRET
FYLKESLAG
LOKALLAG
MEDLEMMER
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NBU SIN HISTORIE I KORTE TREKK
Norge var i støpeskjeen og mekanisering av landbruket, industrialisering og utvandring
skapte en regelrett folkevandring fra landsbygda. Omveltningene førte med seg stor nød, arbeidsløshet og klassekamp. Organisering i ulike lag og foreninger var tidens beste hjelpemiddel i kamp for opplysning, mot nød og urett. Utover på 1920-tallet ble det da også i regi
av bondelaget dannet bondeungdomslag og ungdomsnemnder. Disse lagene manglet
sentral koordinering, og arbeidet gikk trått. Derfor ble det i 1933 opprettet en sentral
ungdomsnemnd som skulle ivareta bondeungdomslaga og ungdomsnemndene sine felles
interesser. I 1938 ble det tatt enda et steg nærmere en mer sentral organisering idet laga
vedtok fellesbetegnelsen Norges Bondelags ungdomsfylking. Da var over 100 lokallag av
ulike typer innmeldt. Organisasjonen arrangerte også forløpere til landstevnet, med stevnet
på Geilo i 1935 som et høydepunkt med hele 15000 deltakere. Men så kom krigen og
ødela hele moroa. 140 bondeungdomslag og 340 ungdomsnemnder la i 1941 ned
arbeidet som protest mot okkupasjonsmakten.
Krigens slutt 8. mai 1945 representerte en ny start og arbeidet som var påbegynt før krigen
skulle nå fullføres. Dette gjaldt også bondelagets ungdomsarbeid. Målet var en selvstendig
organisasjon, med et eget valgt styre, med ungdommer som medlemmer. Man ville også
skifte navnet bondelagets ungdomsfylking da mange mente at betegnelsen fylking hørte
fortiden til ettersom den var blitt misbrukt av nazistene under krigen.
Dermed, den 7. februar 1946 skiftet ungdomsfylkingen navn til Norges Bygdeungdomslag.
Selve stiftelsesdagen fant derimot sted den 10. august, under det første landstevnet etter
krigen.
NBU brukte de første driftsårene på å konsolidere organisasjonen. Mange ting måtte prøves
ut før man fant den beste løsningen. Siden 1951 har NBU hatt sin nåværende struktur med
sentralt medlemsregister, sentralstyre, representantskap og årsmøte, og en treleddet struktur
med lokallag, fylkeslag og sentralledd.
Formålet var da som nå, å arbeide for å gjøre Bygde-Norge til et enda bedre sted å bo
gjennom aktivisering og skolering av bygdeungdom.
Femti og sekstitallets NBU var en organisasjon som hadde sitt fremste mål å bygge kunnskap
gjennom tevling. Yrkesmessig framgang gjennom opplysende tevling kan i dag virke som
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en parodi om en ser på hva det ble tevlet i, men for femtitallets medlemmer var det ramme
alvor. Jentene konkurrerte i prydsøm og husstell, guttene i pløying og eksteriørbedømming.
Mot slutten av sekstitallet kom for alvor kultur og bygdepolitikk inn som bærebjelker i organisasjonen.
På kulturfronten begynte det på femtitallet med amatørtevling og tevling i deklamasjon, samt
tevling i sang og musikk. Etter hvert ble amatørtevlinga til kulturmønstring, og var en populær tevling fra 70-tallet. Dette bidro nok til at det på 80- og 90-tallet var det en stor bølge
av revyoppsettinger. I 20 år hadde man faktisk både ei leiknemnd og ei amatørnemnd sentralt i NBU. Dette er nå dagens kulturnemnd. Amatøraktiviteten har vært nede i en bølgedal,
men de siste årene ser vi at kulturmønstringa har tatt seg opp, vi har hatt et eget revyprosjekt
og flere lokal- og fylkeslag setter opp egne revyer igjen.
På 70-tallet kom dansen for fullt i NBU, og utviklet seg etter hvert til å bli konsentrert om
swing, noe som står meget sterkt også i det nye årtusenet.
Kulturen i NBU har blitt en stor del av profilen vår, og er i dag et mangfold av aktiviteter,
hvor tradisjonene går hånd i hånd med det nye.
Bygdepolitikken kom med det politiske ungdomsopprøret på slutten av 60-tallet. Og det
skulle bli det store fokusområdet de neste 25 åra. Tidligere hadde politikk i stor grad vært
et gubbefenomen, men nå krevde ungdom over hele verden respekt for sine verdier og sin
agenda.
NBU erklærte seg fra oppstarten av for å være en politisk nøytral organisasjon, men dens
nære tilknytning til bondebevegelsen medførte en bygdepolitisk vekkelse når EF-kampen
mobiliserte Bygde-Norge.
Utover på 70 og 80-tallet fortsatte denne politiseringen av organisasjonen. Medlemstallet
vokste i denne perioden til en topp på 18 000 medlemmer i 1980, et antall som gjorde
NBU til et bygdepolitisk tyngdepunkt. Samtidig gikk man videre og engasjerte seg også
i miljøspørsmål, og kamp mot atomvåpen, og ikke minst gjennom solidaritetsprosjekter.
Indremedisinsk sett var kampanjen ”uten jenter stopper Bygde-Norge” særdeles vellykket.
Denne kampanjen fikk jentene på banen i en fra før forholdsvis mannsdominert organisasjon. Det kan trygt sies at 70- og 80-tallets NBU var en radikal ungdomsorganisasjon,
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merkverdig plassert med en fot på venstre fløy, mens høyrefoten fremdeles klamret seg til det
konservative bondelaget. De to politiske tiåra kulminerte i kampen mot EU i 1994.
Men politikken kostet og 80-tallet førte med seg et lavere politisk engasjement hos den
jevne bygdeungdom, et signal som ikke ble tatt på alvor av sentralleddet i organisasjonen.
Det ble rett og slett for mye politikk. Så to år etter EU-seieren, ved femtiårsjubileet, satt man
plutselig med en organisasjon som på 15 år hadde mistet 12 000 medlemmer.
I tiåret fra 1996 til 2006 har de fire bærebjelkene kultur, tevling, bygdepolitikk og organisasjon vært tilnærmet like lange. Organisasjonen har snudd den negative medlemsutviklingen, og fra 2000 har medlemstallet sakte men sikkert gått oppover igjen. Tevlings- og
kulturaktivitetene er i en stadig moderniseringsprosess, og aktivitetene framstår i dag, som
på 50-tallet, som en naturlig del av NBU. Bygdepolitikken er fortsatt en viktig del av organisasjonen, og NBU ser det som en av sine viktigste oppgaver å øke samfunnsengasjementet
rundt om i Bygde-Norge. Samtidig er NBU fortsatt en velfungerende organisasjon som gir
sine tillitsvalgte en verdifull organisasjonserfaring.
Dagens samfunn myldrer av tilbud, og en gammel ungdomsorganisasjon som NBU må
være bevisste på utviklingen og på tilbudet vårt til medlemmene, slik at vi fortsetter å være
attraktive. Vi er engasjerte og vil alltid jobbe for å engasjere flere, kanskje vi om noen år
klarer å passere de 18 000 medlemmene vi hadde i 1979?
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KAPITTEL 2
LOKALLAGET

Det en driver med i Bygdeungdomslaget kan både
være landsdekkende eller noe som passer spesifikt
for sitt lokallag.
I dette kapittelet er det lokallagsstyret i NBU som skal
beskrives nærmere.

NBU består av over 6000 medlemmer (2012), som er interesserte i det NBU står for og
gjør. Det er medlemmene som utgjør organisasjonen NBU. Aktiviteten er både lokal, regional og landsdekkende og det er derfor hensiktsmessig å dele opp organisasjonen, som
består av lokal-, fylkes- og sentralledd. I det følgende kapittelet er det lokallagsstyret i NBU
som skal beskrives nærmere.
LOKALLAGSSTYRET
Et lokallagsstyre består som regel av 7-8 medlemmer og kravet er at det skal være minimum 5. Av disse skal det være en leder, nestleder, kasserer og ulike styremedlemmer.
Styremedlemmene har vanligvis forskjellige ansvarsområder, slik som tevling, kultur, aktivitet,
informasjon, aksjon, fest, verving osv. Lokallagene velger selv de ansvarsområdene som
passer seg og sine medlemmer best. Lokallagsstyret har ansvar for at lokallaget arbeider i
tråd med det medlemmene ønsker, vedtektene og de målene som NBU har. I tillegg bør det
være gjensidig styrerepresentasjon med de(t) lokale bonde- og bydekvinnelage(ne).
STYRET SKAL:
• Lede lokallaget i samsvar med NBUs vedtekter, og eventuelt egne vedtekter.
• Gjennomføre de oppdrag som fylkeslagene og sentralstyret ber om og sende inn de
rapporter og skjemaer som fylkeslaget og sentralleddet trenger, for eksempel
årsmeldingsskjema. Husk å overholde frister!
• Delta på de forskjellige kursene som arrangeres for å lære mer om sitt tillitsverv,
herunder høstkurs, og for å få inspirasjon og ideer til hvordan laget kan skape aktivitet.
• Planlegge aktiviteter og ta initiativ til nye tiltak. Styret skal satse på både
medlemsverving og medlemspleie.
• Profilere lokallaget og NBU. Bruk gjerne medlemsaviser, lokalaviser, internett, sosiale
medier osv.
• Aktivisere hele medlemsmassen.
• Samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller dette faller naturlig.
• Sørge for at det blir ført møtereferater og protokoller, og at alt av dette og annet som
er relevant blir forsvarlig oppbevart i et arkiv.
• Om styret ikke har en egen sekretær, sørge for at noen ivaretar denne funksjonen.
• Ta initiativ til at lokallaget skaper aktivitet i bygda.
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Lederen
• Lede laget etter vedtekter og handlingsplan som lokallaget og årsmøtet i NBU
har vedtatt.
• Forberede, kalle inn og lede styremøtene og medlemsmøtene.
• Kontaktperson til fylkeslaget, sentralleddet og andre organisasjoner.
• Lagets ansikt utad, og et forbilde for de andre, både i styret og lokallaget.
• Skal fordele arbeidsoppgavene til resten av styret.
• Har sammen med kassereren ansvar for at årsmeldingsskjema blir riktig utfylt og
sendt tilbake til NBU sentralt og fylkeslaget innen tidsfristen. Et eksemplar skal beholdes
i lokallaget.
• Delta på kurs i fylkeslaget og på regionale eller sentrale kurs.
• Delta på årsmøte i fylkeslaget og NBU sentralt dersom man er valgt til det.
• Holde styret orientert i alle saker.
• Sammen med kasserer ha kontroll med lagets økonomi.
Ellers er det viktig at lederen er positiv og oppmuntrer de andre i styret. Være positiv i forhold til styremedlemmenes innsats og oppmuntre til videre arbeid. Alle tillitsvalgte kan miste
motivasjonen en gang i blant, så da er det viktig at lederen inspirerer.
Nestleder
• Overta lederen sine oppgaver når han/hun ikke er tilgjengelig.
• Bør forberede og lede enkelte møter.
• Hovedansvaret for å skrive/samle inn stoff til årsmeldinga.
• Skrive søknader av ulike slag.
• Sende inn stoff til NBUs medlemsblad og fylkesavisa.
Aksjonsleder/ bygdepolitisk leder
• Hovedansvaret for aktiviteten under aksjonsuka.
• Ansvarlig for å følge opp og holde seg orientert om aktuelle saker i lokalmiljøet som
er aktuelle for laget.
• Sette i gang og følge opp den bygdepolitiske aktiviteten i lokallaget.
• Informere media om hva NBU/fylkeslaget/lokallaget mener om aktuelle saker som
angår Bygde-Norge.
• Skal være en «vaktbikkje» som overvåker lokalsamfunnet fra
ungdommenes side.
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Kasserer
• Har sammen med lederen ansvar for at årsmeldingsskjemaet blir riktig utfylt og
sendt tilbake til NBU sentralt og fylkeslaget innen tidsfristen. Et eksemplar skal
beholdes i lokallaget.
• Ha oversikt over økonomien i laget til enhver tid.
• Undersøke muligheter og søknadsfrister for ulike tilskudd og støtteordninger.
• Sette opp forslag til årsbudsjett sammen med resten av styret.
• Føre regnskapet i henhold til god regnskapsskikk og levere det til valgt revisor.
• Ta imot innbetalinger og stå for utbetalinger og holde orden på alle bilag.
• Har ansvaret for å holde seg oppdatert i medlemslister, og minne medlemmene på
å betale kontingent.
• Oppbevare lokallagets kasse (kontantbeholdning).
• Ha oversikt over lagets eiendeler.
Kulturleder/Aktivitetsleder
• Kulturleder blir kalt aktivitetsleder hos noen lag, mens andre har delt opp vervet i for
eksempel kultur/aktivitet og fest. Hos enkelte er aktivitetslederen også ansvarlig for
tevlinger, se da under tevlingsleder.
• Ansvaret for kulturelle innslag og arrangementer, fester og aktiviteter i lokallaget.
Dette kan være alt fra swingkurs og skitur, til nissefest og rafting.
• Den som har hovedansvaret for å skape liv og røre på lokallagets arrangement,
og dermed dra med seg resten av styret på det.
• Har gjerne hovedansvaret sammen med tevlingslederen for å finne på sprell på
skolebesøk, medlemsmøter og lignende.
Tevlingsleder
• Hovedansvaret for å arrangere tevlinger innenfor lokallaget, og å dra med
seg medlemmene på dette.
• Sammen med kulturlederen ansvaret for å finne på litt sprell til skolebesøk,
medlemsmøter og lignende.
• Informere medlemmene om tevlingsarrangement.
• Sette seg inn i tevlingsreglene og videreformidle dette til de som skal tevle.
• Avholde/arrangere kurs i tevling. Dette kan for eksempel være i form av en hel
tevlingsdag eller en liten del på et medlemsmøte.
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• Oppfordre medlemmene til å delta på tevlinger på fylkes- og sentralplan. Melde på
lokallagsmedlemmer til fylkesvise tevlingsarrangement. Ta en ringerunde og spør om folk
vil være med! Være tilgjengelig og svare på spørsmål angående tevling fra
medlemmene. Kontakte fylkestevlingsleder eller NBUs tevlingsleder hvis man har innspill
til utvikling av tevlingene.
• Komme med innspill til fylkestevlingsleder om hvordan fylkestevlingsplanen bør se ut.

KULTURSØYLENE: Satsingsområdene til Kulturnemnda

Andre styremedlemmer
• Gjennomføre oppgaver på tildelt ansvarsområde.
• Støtte og følge opp styrets vedtak og hjelpe de andre i styret med å gjennomføre disse.
• Hjelpe til med medlemsverving og -pleie
• Følge godt med i styrets arbeid slik at man uten problemer kan få større
ansvarsoppgaver neste år.
NEMDER OG UTVALG
De mest krevende lokallagsstyrerollene, slik som eksempelvis tevling, kultur og info, kan med
stor fordel opprette egne nemnder og utvalg til å bidra i lokallagsarbeidet. Ei nemnd eller et
utvalg er ei lita arbeidsgruppe. Eksempelvis kan infolederen ha et egen nemnd som bidrar i
informasjonsarbeidet. Dette kan være alt fra å lage lokallagsavis, styre nettsida eller henge
opp plakater før et arrangement. På denne måten får man gjort mer og flere får kompetanse
på området, som på sikt fører til et sterkere styre og lokallag. Se ellers mer om nemnder og
utvalg i kapittelet om sentralleddet.
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TIPS FOR GODT LOKALLAGSARBEID
Lokallagene er grunnsteinen i organisasjonen, alt NBU sentralt og fylkeslagene gjør, tar
sikte på å gi hjelp og inspirasjon til lokallagene. Det er aktive lokallag som kan skape et
levende Bygde-Norge. Det finnes ingen fasit på å skape aktivitet, men vi har likevel satt opp
ti punkter til inspirasjon og hjelp:
• Trekk alle medlemmene med, få dem til å føle at de hører til i NBU og at de betyr noe.
Fordel ansvar og oppgaver på flest mulig. La medlemmene komme med forslag og
aktiviteter de ønsker seg.
• God planlegging er alfa og omega. Ha klare ansvarsområder og arbeidsoppgaver.
God informasjon og markedsføring er viktig for å få en vellykket aktivitet eller
arrangement. Det er viktig at både styret og medlemmene har oversikt over aktivitetene
framover.
• God økonomi har mye å si for aktiviteten i laget, velg en person til å være
kasserer. Lederen skal sammen med kassereren ha oversikt over lagets økonomiske
situasjon, og resten av styret skal informeres jevnlig, gjerne hvert styremøte.
• Så langt økonomien deres rekker burde medlemmene sendes på kurs, de vil komme
tilbake fulle av inspirasjon, nye ideer og stå-på vilje!
• For å finansiere arrangement og aktiviteter kan dere spørre lokale bedrifter om
sponsing, og dere kan søke om støtte fra ulike organisasjoner, bedrifter og institusjoner.
• God markedsføring og positiv promotering er viktig for å få et godt rykte og for å dra
med seg flest mulig medlemmer, kontakt den lokale avisen, heng opp plakater, informer
på skoler og bruk alle mulige kanaler. Nettsider, Facebooksider, Twitter med mer er
noen eksempler.
• Samarbeid mellom alle i styret er viktig, men samtidig er det bra om flest mulig får
sitt eget ansvarsområde, da er det lettere å vite hva man skal gjøre. Innenfor styret
burde man ha hver sine «titler». Leder, nestleder og kasserer er obligatorisk. Men vi
anbefaler å ha sekretær, infoleder, tevlingsleder, aktivitetsleder, kulturleder osv.
Det er mulig å bruke egne «titler» som er tilpasset lokallaget.
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• Ikke vær redd for å be om hjelp og spørre om råd. Både fylkeslagene og NBU sentralt
setter pris på å være til nytte. De sitter på verdifull kunnskap og erfaring. Kanskje det
finnes noen gamle NBUere i bygda di som kan bidra også?
• Samarbeid gjerne med andre organisasjoner for å få i gang aktiviteten i din bygd. 4H,
bygdekvinnelaget, bondelaget osv kan være gode samarbeidspartnere. Men det er
også viktig at en bruker alternative samarbeidspartnere, jo flere som arbeider for
levende bygder, jo bedre er det.
• Det er viktig å ha et godt og trygt lagsmiljø der alle kan føle seg velkomne. Ta godt
imot nye medlemmer og stell godt med de gamle, dette vil dere tjene på! Pass på at
alle føler at de er en del av lokallaget sitt.
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KAPITTEL 3

FYLKESLAGET

I et fylke med flere lokallag, skal lagene sammen
danne et fylkeslag.
I dette kapittelet skal vi se på hvordan dette er
organisert.

Fylkeslaget skal være et bindeledd og formidler mellom sentralleddet og lokallagene, og
bør også ha en koordinerende rolle. Det gjør at fylkeslaget har stor innvirkning på hvordan
organisasjonen fungerer og hvilken informasjon som kommer frem. Fylkeslaget skal hjelpe
lokallagene med å legge til rette og samkjøre arbeidsoppgavene som blir sendt ut fra sentralleddet, og også gi oppgaver til lokallagene. Det er viktig at fylkeslaget bidrar til kontakt
og samarbeid lokallagene imellom.
Fylkesstyret skal i så stor grad som mulig reise rundt i lokallagene. Fylkeslaget holder seg på
den måten orientert om hvordan hvert enkelt lokallag fungerer og hva slags problemer de
sliter med. Dessuten er det mye lettere for lokallaga å ta kontakt når de kjenner fylkesstyret.
Det er viktig at fylkesstyret er en idéskaper og støttespiller for lokallagene i fylket.
En del fylkeslag har sitt kontor hos fylkesbondelagene. Noen har også en fast ansatt fylkessekretær. Lokallagene skal alltid kunne henvende seg til fylkeslagene med sine ønsker.
En annen viktig oppgave for fylkeslagene er kursing av tillitsvalgte. Særlig på høsten når
det blir valgt mange nye tillitsvalgte i lokallagene er dette nødvendig, og fylkesstyret har da
ansvar for å arrangere høstkurs.
Ved kursing er det viktig å formidle både organisasjonens ideologi og grunnsyn, konkrete
arbeidsoppgaver, drift og samarbeid i et lokallag. Med andre ord; hva vil vi, hva må gjøres
og hvordan skal det gjøres. Fylkeslaget har også i oppgave å ta vare på NBUs interesser
i forhold til fylkeskommunen og fylkesor¬ganisasjoner. Av fylkesorganisasjonene kan spesielt bondelaget, bygdekvinnelaget, 4H, SNS, Teaterrådet, Frilynt og Noregs Ungdomslag
nevnes.
Fylkeslaget arbeider selvsagt etter formålsparagrafen. Det medfører at laget må ta standpunkt i ulike saker og diskutere dem i de organ som skal avgjøre sakene (styremøte, årsmøte,
representantskap). Videre skal fylkeslaget skape samlende aktiviteter slik at lokallaga har
arenaer som gir kontakt på tvers av lagene. Dette gjør at terskelen mellom lokallagene blir
mindre, og grunnlaget for samarbeid og besøk på hverandres arrangementer blir større.
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FYLKESSTYRET
Styret består av leder, organisatorisk nestleder, bygdepolitisk nestleder, tevlingsleder, kulturleder og infoleder, ofte er det også andre styremedlemmer med. Det bør også i fylkesstyret være gjensidig styrerepresentasjon med bonde- og bygdekvinnelaget.
Styret skal:
• Lede fylkeslaget i samsvar med NBUs formål og vedtekter, og vedtak fattet av
fykesårsmøtet, NBUs årsmøte og representantskap.
• Forvalte fylkeslagets midler og eiendeler.
• Rettlede lokallagene og gjennomføre saker som er vedtatt av fylkeslaget eller
sentralleddet.
• Oppnevne medlemmer av nemnder og utvalg og gi disse retningslinjer å arbeide etter.
• Samle påmeldinger til NBU sitt årsmøte og bidra til at lokallagene sender sine
representanter dit.
• Sørge for innkalling og saksliste til fylkeslagets årsmøte.
• Føre saker fra lokallag videre til NBU sentralt.
• Arrangere fylkesmesterskap i ulike tevlinger.
• Arrangere ulike kurs for lokallaga, herunder høstkurs.
• Delta på vårkurs, og andre aktuelle kurs.
• Arrangere stevner og arrangement med tilbud om ulike aktiviteter.
• Ta på seg større arrangement som et lokallag ikke klarer alene.
• Gi ut egen fylkesavis hvis det er interesse og mulighet for det.
• Markedsføre og profilere NBU internt og eksternt på en positiv måte.
• Skape økt interesse for NBU og vårt arbeid blant flere målgrupper.
• Ta initiativ til og bistå i restart og nystart av lokallag.
• Sørge for at det blir ført møtereferater og protokoller, og at alt av dette og annet som er
relevant blir forsvarlig oppbevart i et arkiv.

STYREMEDLEMMENE

Alle i styret har ansvar for å skape trivsel og samhold. Det er viktig at alle klarer å skille sak
og person, slik at man kan diskutere i møtet og være venner ellers.
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Lederen
• Skal være et forbilde
• Skal forberede og lede styremøtene, samt eventuelt andre møter.
• Skal fordele arbeidet og arbeide for å skape et godt miljø og samarbeid i styret.
• Skal passe på at nemnder og utvalg, gjennom deres ledere, utfører oppgavene sine i
samsvar med målet.
• Skal passe på at vedtak blir fulgt opp.
• Har ansvar for økonomien i laget sammen med kasserer/økonomiansvarlig.
• Skal møte i representantskapet i NBU.
• Skal holde kontakt med samarbeidsorganisasjoner, det offentlige organ og andre
nøkkelpersoner.
• Være idéskaper og initiativtaker, og ha evnen til å motivere andre til å være
kreative og produktive.
En huskeregel for en leder er de 3 i-ene: ta initiativet, igangsett og inspirer!
Organisatorisk nestleder
• Leder av organisasjonsutvalget.
• Bistå lederen og være lederens stedfortreder.
• Ansvar for daglig drift sammen med leder.
• Ansvarlig for organisasjonsopplæring i fylket. Arrangere høstkurs, og andre former for
skolering som for eksempel nemndshelger.
• Ansvaret for å avvikle årsmøtet.
• Holde kontakt med Studieforbundet Næring og Samfunn, SNS i de fylker hvor de har
fylkeskontor.
• Følge med økonomien i laget sammen med leder, eventuelt økonomiansvarlig.
Bygdepolitisk nestleder/Aksjonsleder
• Leder av bygdepolitisk utvalg.
• Initiativtaker for bygdepolitisk engasjement, dvs. aksjoner, politiske debatter og lignede.
• Fortelle hva NBU og fylkeslaget mener, gjennom pressemeldinger, innlegg i aviser og
andre medier.
Kultur- /Aktivitetsleder
• Leder av kulturnemnda.
• Ta initiativet til å arrangere forskjellige aktiviteter som å sette opp revy, swingkurs,
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•
•
•
•

få med medlemmene på ting som teatertur, skitur, ”ta sjansen”, paintball og lignende.
Ha kontakt med kultur/aktivitetslederne i lokallagene, og motivere til kulturaktivitet.
Gi innspill til kulturlederen i sentralstyret.
Inspirere lokallag til å arrangere et bredt spekter av aktiviteter.
Bistå i forhold til deltagelse på NBU-mesterskapet i swing og kulturmønstringa.

Tevlingsleder
• Leder av tevlingsnemnda.
• Ha kontakt med tevlingslederne i lokallagene, og motivere til tevlingsaktivitet, da spesielt
med tanke på tevlingskurs.
• Veilede lokallagene i arbeid med alle slags tevlingsarrangement.
• Gi innspill til tevlingslederen i sentralstyret om revidering av tevlingsreglene og forslag
til nye tevlinger.
• Utarbeide tevlingsplan for fylket.
• Melde på og følge opp deltakere til sentrale mesterskap.
Informasjonsleder
• Leder av infonemnda
• Har hovedansvaret for at all info mellom lokallag, fylkesslag og sentralleddet skal nå
frem til alle.
• Har ansvaret for all info som går fra fylkesslaget ut til medlemmene.
• Skal oppdatere hjemmesiden og sosiale medier til fylkesslaget jevnlig.
• Ansvar for at medlemsavisa til fylket blir utgitt, hvis ikke fylket har egen redaktør til den.
• Ansvaret for at det blir sendt inn nyheter og andre saker til Bygdeungdommen, og
oppfordre lokallaga til å gjøre det samme.
Lagsutviklingsleder
• Leder av lagsutviklingsnemnda
• Ha kontakt med lokallag som trenger ekstra oppfølging.
• Ta kontakt med miljøer der det kan være mulig å starte opp nye lag.
• Overordnet ansvar for lagsutvikling, herunder rekruttering og medlemspleie.
• Ansvarlig for oppfølging og oppstart av nye lokallag.
Nemnder og utvalg
På fylkesplan er det fornuftig med både arbeidsutvalg (AU) og andre nemnder og utvalg
tilpasset ulike arbeidsområder. Se mer om dette i kapittelet om sentralleddet.
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KAPITTEL 4

SENTRALLEDDET

NBUs sentralledd er det øverste nivået i organisasjonen, og består av mange ulike elementer.
I dette kapittelet beskrives de forskjellige delene.

Arbeidsutvalget består ofte av leder, nestleder og en styremedlem og kan fungerer saksforberedende i forhold til styremøtene og som et organ hvor man kan diskutere saker hvor
man skal uttale seg på kort tid, eller hvor det ikke er hensiktmessig å ha med hele styret i
diskusjonen.
ÅRSMØTET
NBU sitt høyeste beslutningsorgan er årsmøtet. Dette avholdes over to dager hver sommer,
i forkant av landsstevnet. På årsmøtet møter det utsendinger fra alle lokallag og fylkeslag,
samt medlemmene av NBU sitt representantskap. Det er også representanter fra NB og
NBK, som NBU har et nært samarbeid med.
Årsmøtet behandler årsmeldingen og regnskapet for NBU sitt sentralledd for året som har
gått. (Regnskapet følger kalenderåret, mens arbeidsåret, dvs det som legges fram i årsmeldinga går fra 1. mai til 30. april.)
Disse to dokumentene skal gi et godt bilde av det arbeidet som er lagt ned i NBU sitt
sentralledd i året som har gått. Det er viktig at årsmøtet, og delegatene, har et våkent blikk
på det som legges fram, slik at alle meninger om NBUs arbeid kommer fram. Om du er
utsending, nøl ikke med å spørre om det er noe du lurer på, eller si ifra hvis det er no du
er misfornøyd med!
Regnskapet som legges fram skal være godkjent av revisor, og revisjonsrapporten skal legges fram for møtet. NBU sitt styre har ikke stemmerett i disse to sakene.
Årsmøtet er videre den eneste instansen som kan endre på NBUs lover, vedtektene. Hvis
man skulle ønske å forandre på disse i større eller mindre grad, må endringsforslaget
fremmes som en sak for årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må sendes inn innen 15.
mars, og oppnå minst 2/3 flertall i møtet. Det er derfor ikke mulig å fremme vedtektsendringer under selve møtet.
Hvert annet år skal årsmøtet vedta en ny handlingsplan for hva organisasjonen skal jobbe
med den kommende perioden. Her settes det overordende og konkrete mål for hva en vil
oppnå i den neste perioden, og også mindre målsetninger som skal være til hjelp på veien
mot de store måla. En del av dette planverket er NBU sin ideologiske plattform. Det er viktig
at alle i NBU tar del i dette arbeidet, og at de etterpå bruker måla som et arbeidsverktøy
også i sitt eget fylke eller lokallag.
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Årsmøtet skal også behandle andre årsmøtesaker. Følgende kan legge fram saker (også
vedtektsendringer) for årsmøtet: Styret i NBU, fylkes og lokallag, NB og NBK. Slike saker
må da være styret i hende minst 6 uker før årsmøtet (vedtektsendringer før 15. mars).
En annen viktig sak på årsmøtet er å velge et nytt sentralstyre.
De som skal velges er: leder, organisatorisk nestleder, bygdepolitisk nestleder, kulturleder,
tevlningsleder, 4 varamedlemmer og direktevalgte (medlemmer i representantskapet).
For å finne personer til styret velges det hvert år en valgkomité som skal inneha ansvaret for
dette arbeidet fram mot neste årsmøte.
I noen spesielle tilfeller kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Dette skjer etter vedtak
i styret, eller i representantskapet.
REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet består av 6 direktevalgte valgt av årsmøtet i NBU, styret i NBU, fylkeslederne og representanter fra NB og NBK. Representantskapet har to årlige møter..
Representantskapet fungerer som et orienterende og rådgivende organ ovenfor styret og
årsmøtet. I representantskapet tas det mange prinsipielle diskusjoner om veivalg og strategier. Representantskapet kan fatte viktige vedtak mellom årsmøtene, og er generelt rådgivende for sentralstyret og årsmøtet. Disse møtene er også viktige for informasjonsflyten i
organisasjonen.
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SENTRALSTYRET
Sentralstyret har mål om å være et koordinerende, samlende, rådgivende og hjelpende
organ til nytte for hele organisasjonen. I styret deltar: leder, organisatorisk nestleder, bygdepolitisk nestleder, kulturleder, tevlingsleder, 1 representant fra NB og 1 fra NBK. I tillegg
møter 1.vara, ordføreren i representantskapet og NBU sitt sekretariat fast på møtene (som
regel i enkelte saker), men da uten stemmerett.
Styrets oppgaver
• Lede arbeidet i NBU i samsvar med NBU sine vedtekter, og de vedtak som er fattet på
årsmøtet og i representskapet.
• Ivareta medlemmenes og organisasjonens interesser.
• Ansvarlig for økonomien i laget.
• Forvalte NBU sine aktiva og eiendeler.
• Føre tilsyn med virksomheten, og tilrettelegge arbeidet i fylkes- og lokallaga.
• Kontakt med fylkestillitsvalgte knyttet til sitt verv, og følge opp disse.
• Arbeide for god organisasjonsopplæring, blant annet gjennom vårkurs.
• Forbrede saker for NBU sitt årsmøte og representantskapsmøter.
• Behandle P-saker (brudd på NBU sine vedtekter, personalsaker og lignende).
• Arbeidsgiveransvar for de som er ansatt i NBU.
• Markedsføre og profilere NBU på en god måte utad.
• Styret må ta klare standpunkt som klargjør organisasjonens syn på aktuelle saker. Disse
standpunktene er alltid forankret i formålsparagrafen og NBUs planverk.
• Gi dispensasjoner fra normalvedtektene til de lokal- og fylkeslag som har behov for det.
• Oppnevne medlemmer, og godkjenne mandat, til styret sine oppnevnte nemnder og
utvalg, og om nødvendig oppheve vedtak gjort av disse som er i strid med NBU sine
interesser. (Sentralstyrets nemnder/utvalg er normalt: Org.utvalg, BP-utvalg, kulturnemnd
og tevlingsnemnd.)
• Velge representanter til NB og NBK sine styrer, representantskap og årsmøter.
• Oppnevne representanter i ulike organisasjoner og samarbeidsfora, for eksempel SNS,
LNU, NSU med flere.
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Nemnder og utvalg jobber under styret som saksforberedende og tilretteleggende organer
til hjelp for sentralstyret, fylkes- og lokallag. De kan blant annet brukes til å utarbeide materiell til kursing og informasjonsarbeid på vegne av styret. Denne boken er et eksempel på
arbeid utført av organisasjonsnemnda.
ARBEIDSUTVALGET (AU)
AU består av leder, organisatorisk nestleder og bygdepolitisk nestleder. AU klargjør saker
for styret, slik at man sparer ressurser i selve møtet, noe som er veldig nyttig ved store møter
og mange saker. AU drifter laget mellom styremøtene, og tar derfor avgjørelser i små saker
og i saker som haster.
DE ENKELTE VERV
Leder
• Er den øverste lederen for NBU, og leder således arbeidet i sentralstyret og i AU.
I dette ligger det at lederen har ansvaret for å følge opp de andre i styret, og
fylkeslederne, med ris, ros og også omsorg når det trengs.
• Er organisasjonens ansikt utad, og er den som reiser mest rundt og representerer NBU.
• Sitter som NBU sin representant i Norges Bondelag sitt styre.
Organisatorisk nestleder
• Leders stedfortreder og medlem av AU og vanligvis NBU sin representant i NBK sitt
styre.
• Leder organisasjonsutvalget.
• Har ansvar for all organisasjonsopplæring, kurs og opplæringsarbeid, herunder vårkurs,
og også et hovedansvar for at NBU har gode kurs i alle deler av landet.
• Hovedansvar for organisasjonsoppbygging og utvikling.
• Ansvarlig for kontakt og opplæring av nestlederne i fylkesstyrene.
Bygdepolitisk nestleder
• Medlem av AU og vara til styret i NB.
• Leder av bygdepolitisk utvalg.
• Hovedansvar for å ytre NBU sine meninger og politiske standpunkt.
• Skal arbeide for økt politisk engasjement blant våre medlemmer, blant annet
gjennom opplæring av, og samarbeid med, BP/Aksjonsledere i fylkene.
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Tevlingsleder
• Leder av tevlingsnemnda, kontaktperson opp mot landslaget i motorsag og Norhogg,
samt komiteen for Nordisk Traktor-Redskap-Trygghet (TRT)
• Hovedansvarlig for NBU sin tevlingsvirksomhet, herunder oppdatering av eksisterende
tevlingsregler og utvikling av nye og aktuelle tevlinger.
• Ansvarlig for oppfølging av arbeidet med tevlingene i forkant av og under landstevner
og høstarrangement.
• Utarbeide forslag til Mesterskapsplan hvert år.
Kulturleder:
• Leder av kulturnemnda.
• Hovedansvarlig for NBU sin kulturaktivitet, herunder også kulturrelaterte tevlinger.
• Ansvarlig for oppfølging av arbeidet med kulturaktivitetene i forkant av og under
landstevner og høstarrangement.
Lagsutviklingsleder
• Leder av lagsutviklingsnemnda
• Overordnet ansvar for lagsutvikling, herunder rekruttering og medlemspleie.
• Ansvarlig for oppfølging og oppstart av nye lokallag.
NEMNDER OG UTVALG
Nemnder og utvalg til styremedlemmene
Forskjellen mellom nemnder og utvalg er at nemnder er lovfestet i NBUs vedtekter, mens
utvalg opprettes av styret etter behov. Når det gjelder utvalg, er det ofte org.nestleder- og
bygdepolitisk nestleder som setter ned dette. Det er viktig at styret finner frem til de utvalgene
som er hensiktsmessige og som man trenger. Hovedsaken er at utvalgene fungerer, og at
man jobber målrettet med saker som man anser som nødvendig å arbeide med.
Det er mange synergier av å ha ei nemnd/et utvalg; en setter flere inn i arbeidet og øker
kompetansen og rekrutteringen til folk som muligens vil inn i styrer og arbeidsgrupper. Ved
å benytte seg av en nemnd/utvalg vil man også få delegert bort en del arbeidsoppgaver,
slik at man da har mulighet til å få gjennomført flere aktiviteter på samme tid.
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Nemnder
Kultur og tevling har hver sin nemnd der lederen av nemnda velger medlemmer av NBU til
å sitte i nemnda. Nemnda skal hjelpe lederen med å arbeide med oppgavene hver leder
har.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har kontor i Oslo. NBU har fire konsulenter (2013) ansatt i full stilling og en
generalsekretær. Styret har arbeidsgiveransvaret, mens daglig leder er generalsekretæren
som har ansvaret for daglig drift av organisasjonen. Konsulentene jobber med forskjellige
deler ved NBU sitt arbeid, slik som info, organisasjon, aktivitet, økonomi og medlemsservice. Sekretariatet står for den daglige driften av organisasjonen.
Arbeidsoppgaver
• Medlemsservice i ulike former.
• Rådgivning og bistand til alle ledd i organisasjonen, fra enkeltmedlemmer til
sentralstyret, i små og store saker.
• Sekretariatskontakt for ulike sentrale nemnder og utvalg.
• Representere NBU i enkelte samarbeidsorganisasjoner og forum.
• Utarbeidelse av materiell og informasjon, fra medlemsbladet Bygdeungdommen til
kursinvitasjoner og vervebrosjyrer.
• Utsending av materiell og lignende, eksempelvis medlemslister, hefter,
årsmøtepapirer etc.
• En rekke oppgaver før og under ulike arrangementer, slik som årsmøte,
landsstevne, høstarrangement og vårkurs.
• Styre medlemsregisteret, forvalte den daglige økonomien, og andre
administrative oppgaver…samt mye mer.
Om du ringer 22 05 48 00, kan sekretariatet gi deg svar på det meste! Sekretariatet er en
kompetansebase, og du finner også kontaktinformasjonen på
www.nbu.no.
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KAPITTEL 5

MØTER

I dette kapittelet kommer vi først og fremst til å gå
igjennom hvordan planlegge å gjennomføre et
styremøte, nemndsmøte og lignende. Dette gjelder
både lokal- og fylkeslag.

MØTEPLANLEGGING

Når man skal ha et styremøte eller nemndsmøte er det lurt at planleggingen av dette begynner allerede på forrige møte med hvor og når neste møte skal være. Dette fordi at de fleste
da klarer å sette av datoen slik at oppmøtet blir bra på neste møte. Eventuelt kan man sette
opp en plan for to eller tre møter fremover i tid. Det kan også vurderes om laget skal bruke
faste møtedager, for eksempel den første tirsdagen i hver måned.
Lederen må så skrive innkalling og saksliste, som sendes ut til styremedlemmene. Saksliste
bør sendes ut med selve innkallingen, og eventuelle saksvedlegg bør være møtedeltagerne
i hende minst en uke før møtet. Deltakerne skal ha god tid til å sette seg inn i sakene. (Hvis
innkallingen gjelder årsmøte, så går vi nærmere inn på dette under delen om årsmøte, da
spesielle frister gjelder.)
Saksvedlegg er dokumenter som omhandler saken og som gir en bakgrunn, som kort diskuterer saken og som kan komme med et forslag til vedtak i saken. Dette kan med fordel
brukes i større utstrekning da det gir en bedre forståelse av den enkelte saken, og gjør at
deltagerne som skal på møtet får forberedt seg bedre og man sparer tid. Send derfor med
all informasjon som kan hjelpe deltakerne å sette seg inn i saken i forkant av møtet.
For å ha en klar struktur på møtene og for å enkelt finne fram til gamle vedlegg kan det også
være fornuftig å ha faste saksnummer, eksempelvis kan sak 4 alltid være økonomi.
Eksempel på innkalling og saksliste finnes på neste side:

32
Innkalling og saksliste til styremøte i
Bygdeungdomslaget Samhald
Sted: hjemme hos Astrid
Dato: søndag 13.09.13

Kl.13.00

Sak 1-12/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2-12/13

Godkjenning av referat

Sak 3-12/13

Referatsaker

Sak 4-12/13

Økonomi

Sak 5-12/13
Arrangementer BUS:		
					
					
					
					

-Fest
-Duredag
-Swingkurs
-Pubkviss
-Andre forslag

Sak 6-12/13
Arrangementer STBU/NBU:
-Høstkurs
					
-Jubileumsbankett
					
-Høstarr.			
		
						
Eventuelt
Astrid Bakk
Leder Bygdeungdomlsaget Samhald

Forklaring av nummerering av saker:
“Sak 4-12/13”
4 står for sakens nr. dette arbeidsåret, 12/13 er arbeidsåret.
Sak 4 blir da saken ”økonomi” gjennom hele året. Dette er en veldig
ryddig måte og holde orden på sakene som er oppe, for da har alle
saker gjennom hele året sitt eget, faste nummer, i stedet for at to ulike
saker får like nummer. Samtidig kan man følge en bestemt sak hele
veien, siden den har det samme nummeret hele arbeidsåret.
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MØTELEDELSE

Her er det viktig å finne balansen mellom møteleder og møtedeltager. På styremøter går
det fint an og ha begge rollene, men på store møter som årsmøte må man være bevisst
sin(e) rolle(r).
En møteleder bør tilstrebe å:
• Skape klarhet i sakene gjennom å:
o oppsummere ofte og fordele ansvar etter hvert.
o være ryddig. Det kan komme mange forskjellige forslag samtidig, noter ned
og diskuter en om gangen.
o oppfordre til å ta utenom-saklige samtaler i pauser eller til kaffen, stopp heller
opp og få folk inn på saken hvis den går ut på viddene.
o få frem fakta og synspunkt på en saklig måte når uenighet oppstår.
o passe på at alle har forstått sine oppgaver og saken.
• Skape aktivitet gjennom å:
o vise nysgjerrighet og interesse for det som blir sagt.
o vise vilje til å forstå en annens synspunkt.
o stille relevante spørsmål.
o aktivisere passive deltagere med å stille spørsmål.
o bruke humor.
Punkter som bidrar til større utbytte av møtet:
1. Skriv referat fra møtet, der konklusjoner og vedtak fremgår tydelig.
Hovedinnhold i viktige meningsutvekslinger tas med.
2. Påpek viktigheten av at saker følges opp og bli enig om hvordan det best kan ivaretas.
For eksempel ved ansvarliggjøring av enkeltpersoner.
3. Vedtak/konklusjoner iverksettes.
Tydeliggjøre med spørreordene hva, hvem, når, hvordan?
Saken tas opp på neste møte/framdrift i saken.
4. Gjør viktige beslutninger kjent og sørg for at alle som berøres får fullgod informasjon
om saken.
5. Møter kan ofte skli ut, det skjer lett. Men husk å dra det inn på sak/tema igjen. Gjør
dette fort så er det enklere å få folk til å følge med og være med i diskusjonen. På et møte
i BU så er det sosiale viktig, så sett av tid til en god kaffepause, for eksempel.
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Litt om referat
Dersom du er ny som referent, lønner det seg å lese gjennom tidligere referater slik at du
får et inntrykk av lagets arbeidsvaner og rutiner. Husk også at det er lov å utvikle gamle
arbeidsvaner og rutiner.
Som referent noterer du hvem som er til stede, og hvem som eventuelt har meldt forfall. Du
tar også notater underveis i møtet, enten for hånd eller på PC. Det er ikke meningen at du
skal gjengi hele diskusjonen, men hver sak skal presenteres skikkelig, og alle vedtakene,
samt eventuelle avstemningsresultater, må komme med.
Alle saker skal avsluttes med et vedtak per møte. Vedtaket innholder kort og konsist hva som
er utfall i saken, og hvem som er ansvarlig for tingene som skal utrettes eller følges opp.
Tidsfrist kan være et element som er riktig å ta med.
Etter møtet må referenten snarest mulig renskrive notatene sine og sende møtereferatet ut til
alle møtedeltakerne. Det er viktig at det ikke går for lang til før referatet foreligger, i alle fall
ikke mer enn en uke. De fleste husker ikke så godt som de tror, og faren for at det oppstår
uenighet om hva som faktisk skjedde, øker med tiden som går.
Eksempel på referat:

Referat fra styremøte i BU Samhald, 13.09.13
Sted: Hos Astrid
Tid: 12.00
Tilstede: Hanne, Gunnar, Peder, Astrid, Eldar Ola, Eline, Oline
Forfall: Gunnlaug
Sak 1-12/13:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent.

Sak 2-12/13:

Godkjenning av referat
Vedtak: Godkjent

(forts. neste side)
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Sak 3-12/13:

Økonomi
Nettopp startet et nytt regnskapsår.
Vedtak: Alle må betale halvparten av høstkursoppholdet,
750kr.

Sak 4-12/13:

Siden sist Referatsaker
Fest på Innset 01.09, vellykket arrangement.
Vedtak: Til orientering

Sak 5-12/13:

Arrangementer BUS
Forslag til arrangementer i BUS, høsten 13:
• ”Duredag”- oktober
Vedtak: Gjenopptar fjorårssuksessen med duredag på Lein
strand, onsdag 17.10 kl. 18.00. Arrangerer duretevling,
presisjonskjøring gjennom hinderløype. Høre om lån av
traktor, gravemaskin, lift ++.
Vedtak: Astrid, Gunnar og Eldar Ola har ansvaret.
• Swingkurs- november
Vedtak: Meldal arrangerer swingkurs i helgene, BUS legger
opp til kurskveld tre torsdager i november. 15.11, 22.11
og 29.11 i gymsalen på Løkken, kl. 18.00- 21.00. Astrid
hører med Tor Endre om han vil være instruktør. Gunnar
spør Meldal VGS om lån av gymsal. Gunnlaug sørger for
drikke.
Tidsfrist: Alt må være på plass innen 01.11

Se at alle navn er uthevet, det er fordi det er lettere å få med seg
hva akkurat du skal gjøre når du leser referatet.

• Julebord i desember
De siste årene har Horg og Flå og Hølonda arrangert
julebord sammen, i år er det BUS som har ansvaret.
Vedtak: Forslag om fredag 07.12, kl. 19.00. Astrid hører
om leie av Høvdingen, hvis ikke dette går hører Gunnar med
de som leier ut på Lundamo.
Tidsfrist: innen neste styremøte.
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• Aktiviteter etter jul tas opp senere, det blir også noe
planlegging på høstkurset 14.-16. september.
Vedtak: Saken avventes
Sak 6-12/13: Arrangementer i STBU/NBU
• Alle i BUS- styret reiser på høstkurs, Vårsøg Hotell, helgen
14-16.09. Begivenheten starter fredag 18.00 og vi
samkjører dit (avreise ca. 16.30). Fredagen blir som vanlig
rusfri, de enkelte kursene avholdes lørdag formiddag.
Lørdagskvelden byr på retrofest hvor BUS har 60-tallet som
inspirasjon, husk å ta med passende antrekk.
Vedtak: Til orientering
• Lørdag 29.09 arrangerer Nidaros BU
minihøstarrangement, Strindheim ungdomsskole. Derfra blir
det satt opp felles buss til Nidarøhallen, hvor
jubileumsbanketten avholdes lørdag kveld. BUS bestiller taxi
til hjemturen.
Vedtak: Til orientering
• Helgen 19-21.10 er det Høstarrangement på Melhus,
Sør-Trøndelag. Det er ennå ikke bestemt om det skal settes
opp buss til felles avreise, nærmere beskjed blir gitt.
Vedtak: Til orientering
Møtet hevet kl 21:15
Ref. Hanne Haldogard Bjørkli
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ÅRSMØTE

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og formalitetene er regulert i NBUs vedtekter (§ 2.4 fylkeslag, § 3.4 lokallag). Et vellykket årsmøte forutsetter planlegging av både
forberedelsesfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen.
Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. september for lokallag og 1. mars for fylkeslag.
Sakslisten som sendes ut på forhånd er bindende. Står ikke saken der, kan den heller ikke
behandles. Posten ”eventuelt” skal aldri forekomme på sakslista til et årsmøte, da det ikke
vil være mulig å ha et vedtak på en slik sak. Fylkesårsmøtene skal kunngjøres 6 uker i
forkant, innkalling med saksvedlegg skal sendes ut senest to uker før møtet. I lokallagene
skal det varsles 2 uker i forkant.
Forberedelse til årsmøtet
• Få tak i en oppdatert medlemsliste, så man kan kontrollere hvem som har stemmerett og
ikke.
• Få bekreftet bestilling av lokaler og planlegg eventuell bevertning.
• Overhold innkallingsfrist i henhold til NBUs vedtekter.
• Fordel ansvaret med å skrive sakspapirene.
• Det er viktig at kasserer får avsluttet regnskapet og sendt det til revisor, slik at regnskapet
og revisors beretning er klart til sakene sendes ut.
• Planlegge hvem som skal legge fram de ulike sakene. For eksempel årsmelding,
regnskap og revisjonsberetning osv.
• Hente inn valgkomitéens innstilling.
Åpning av årsmøtet
Styrets leder eller annen person utpekt av styret åpner årsmøtet og leder møtet inntil
møteleder er valgt. Følgende oppgaver skal møteleder gjennomgå:
• Ønske de frammøtte velkommen.
• Opprette en fortegnelse over de stemmeberettige.
• Foreslå møteleder og gjennomføre votering/avstemning, eventuelt valg ved
akklamasjon hvis det ikke er flere kandidater eller det er en årsmøtevalgt ordfører.
• Velge personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
• Referere innkalling og saksliste.
• Spørre om det er noen innvendinger til innkalling og saksliste.
• Dersom det ikke er innvendinger, erklæres årsmøtet som lovlig satt.
• Velge protokollfører.
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Trekantmodellen beskriver hvordan de ulike delene av organisasjonen
henger sammen og hvilke oppgaver de har
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• Referere hvor mange stemmeberettige som er tilstede.
Gjennomføringen av årsmøtet
• Møteleder følger den godkjente sakslisten.
• Møtelederen ber leder eller kasserer å gjennomgå hovedpostene i resultatregnskap og
balanse, samt legge frem revisjonsberetningen.
• Møteleder innleder selv eller ber andre legge fram andre saker som er oppe til
behandling.
• Møteleder leder valgene. Valgkomiteens leder legger fram valgkomiteens innstilling.
• Møteleder takker for oppmøte, og erklærer årsmøtet for hevet.
HUSK: Send inn årsmeldingsskjema til NBU i etterkant av møtet. Hvis dette ikke blir gjort
innen fristen vil laget kunne miste Frifond-midler.
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KAPITTEL 6

VOTERING OG VALG

Alt etter sakens karakter kan det være nødvendig å kreve simpelt, absolutt eller kvalifisert
flertall.
FLERTALLSFORMER

Formelt er det en forskjell på valg og votering. Vi
voterer over en sak eller en uttalelse, mens vi velger
en person til et verv.

• Simpelt flertall
Når et forslag har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmer, men flere enn hvert av
de andre forslagene, sier man at det har oppnådd simpelt flertall.

Vi må kjenne til noen spesialuttrykk før vi gir oss i kast
med å lede en votering.

• Absolutt flertall
Dette betyr at et forslag får flere stemmer enn alle de andre til sammen, altså flere enn
halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer er avgitte stemmer.
• Kvalifisert flertall
Det vil si at et forslag, for å bli betraktet som vedtatt, må ha oppnådd et bestemt antall
stemmer i forhold til de avgitte, f.eks. 2/3 eller 3/4 av avgitte stemmer.
Kravet om kvalifisert flertall vil framgå av vedtektene. Ved personvalg bruker vi alltid absolutt
flertall.
VOTERING
Åpen votering
Votering ved stemmetegn brukes vanligvis i de aller fleste saker utenom valg til styret og andre viktige personvalg. Det vanlige er å bruke nummerlapper, håndsopprekking eller å reise
seg. I små forsamlinger, hvor det er god oversikt, benytter man håndsopprekning. I større
forsamlinger er det mest oversiktlig med nummerlapper, eventuelt at man reiser seg.
For å få fram hvor mange som eventuelt avholder seg fra å stemme, foretas kontravotering.
Dette betyr at de som ikke viste stemmetegn sist, viser det nå. Hvis forslaget er vedtatt ved et
iøynefallende overveldende flertall, er det ikke nødvendig med kontravotering, med mindre
man har behov for det eksakte stemmetall.
Den aller enkleste form for åpen votering er at forsamlingen gir sin tilslutning ved akklamasjon (håndklapp). Den gir liten mulighet til å registrere forskjellige oppfatninger. Hvis noen
protesterer mot denne voteringsformen må møtelederen aldri benytte denne.
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Skriftlig votering/valg
Den ”hemmelige voteringen/valget” (skriftlig) er den mest demokratiske voteringsformen og
skal alltid benyttes ved valg av personer, eller i saker som har et sterkt personlig tilsnitt. Dette
slik at man trygt skal kunne avgi sin stemme uten at andre tilstedeværende har anledning til
å kontrollere stemmegivningen.
Forøvrig er det en alminnelig regel at skriftlig votering skal benyttes hvis minst en stemmeberettiget forlanger det. På valg av nytt styre, se de relevante vedtektene.
Voteringsrekkefølge
I hvilken rekkefølge skal vi stemme over forslagene kan være et spørsmål det er vanskelig å
svare på, og vi presenterer her noen regler som blir brukt.
Forslag om utsettelse av saken skal stemmes over først. Vær oppmerksom på at for eksempel
et forslag som å overlate til en komité å behandle saken videre, for så komme med et nytt
forslag på et senere møte, er et utsettelsesforslag.
Forslag om å avvise saken står deretter for tur. Ikke delta på kurset, ikke kjøpe fotoapparat,
saken angår ikke vårt lag og lignende, er avvisningsforslag.
Vi prøver å ordne rekkefølgen slik at vi nærmer oss de forslagene som vi regner med flest
kan slutte opp om. Alle kan selvfølgelig avgi stemme hver gang. Vi sier gjerne at det skal
stemmes over det mest ytterliggående forslaget først. Det er ikke alltid lett å vurdere hva som
er det mest ytterliggående. Her må møteleder bruke skjønn. Protesterer forsamlingen over
rekkefølgen, må han ta hensyn til det. I noen tilfeller kan en stemme over rekkefølgen før en
stemmer over innholdet i forslagene.
Når det gjelder bevilgning av penger, er regelen at det skal stemmes over det største
beløpet først. Er det kommet forslag om å forandre et annet forslag, skal endringsforslaget
stemmes over før det opprinnelige forslaget.
Det forslaget som blir vedtatt, må få absolutt flertall. Bare i småsaker kan det aksepteres
simpelt flertall.
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PERSONVALG
Hvem kan velges?
Alle som er medlem i NBU har rett til å stille til valg til tillitsverv. Men ingen er tjent med at
noen blir prøvd påtvunget verv. Det er også vanlig at man kan frasi seg gjenvalg uten noen
bestemt grunn, i hvert fall for like lang tid som en har sittet i vervet.
Valgkomiteens arbeid
Valgkomitéjobben er blant de viktigste i NBU-sammenheng. Sammensetningen av styret
som skal velges er avgjørende for hvordan arbeidet vil bli det kommende arbeidsåret. Hvem
som sitter i en valgkomité, har derfor betydning, og disse må igjen velges med omhu. For
å dyktiggjøre valgkomiteene rundt om i lokal- og fylkeslag bør fylkeslaget tilby disse opplæring, der de gjøres kjent med sine oppgaver og hvordan de kan arbeide for å komme
fram til et best mulig resultat.
Valgkomiteen blir valgt på årsmøtet, og skal være uavhengig av styret. Rett etter årsmøtet
konstituerer valgkomiteen seg og velger en leder i komiteen, hvis ikke dette har blitt spesielt
valgt på årsmøtet. Resultatet må rapporteres til styret. Styret må aldri oppnevne en valgkomité, og de må heller aldri selv opptre som valgkomité, ei heller et enkelt styremedlem skal
være valgkomitémedlem. Det er altså aldri snakk om styrets representant i valgkomiteen.
Valgkomiteen er en selvstendig enhet valgt av årsmøtet, og er ikke underlagt styret. Dette
betyr at styret ikke skal informeres om hva som diskuteres i valgkomiteen. Alt de skal vite er
at valgkomiteen gjør jobben sin.
I god tid før neste valg, kontakter komiteen de som er på valg for å høre om de tar gjenvalg
eller ikke. Det er viktig å begynne med lederen. Valgkomiteen har også ansvaret for å få
frem forslag til gode kandidater til valget på årsmøtet. Alle foreslåtte må være forespurt og
sagt seg villige til å ta vervet. Det er ikke automatikk i at de som er på valg og stiller seg
disponible til en ny periode skal innstilles av valgkomiteen, det er opp til valgkomiteen å
vurdere om dette er til det beste for laget.
Før en går til valg skal valgkomiteen legge fram ett forslag til hvert av de vervene som er på
valg. Listen over kandidater bør være delt ut skriftlig på forhånd. Dersom valgkomiteen ikke
er enige kan de legge frem en delt innstilling. Det skal også alltid spørres om det er flere
forslag til kandidater for de enkelte verv.
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Det er en fordel om det finnes en instruks for valgkomiteen. Denne vedtas i så fall på
årsmøtet.
Når bare en kandidat er foreslått til et verv i styret, skal valget likevel foregå skriftlig. Ved å
stemme blankt kan man tilkjennegi at en ikke ønsker vedkommende. Les i vedtektene til NBU
hva som gjelder for det spesifikke valget.
To kandidater
Er det flere kandidater til et verv, må vi være oppmerksomme på at det aldri skal skrives mer
enn et navn på stemmeseddelen (Det er forøvrig en generell regel at det aldri skal stå flere
navn på stemmeseddelen enn det antallet som skal velges, uansett kandidatenes antall).
For å bli valgt kreves det at en kandidat har fått absolutt flertall. Inntil så har skjedd, må
det foretas bundet omvalg. Man stryker da den kandidaten som har fått færrest stemmer
og velger på nytt over de resterende kandidater. Slik holder vi på inntil en av kandidatene
har fått minst 50 % av de avgitte stemmer. Vi kan altså risikere å måtte gjennomføre flere
valgomganger før en kandidat kan anses valgt. Ved stemmelikhet kan det foretas loddtrekning først etter at omvalg har funnet sted, og dette også har gitt stemmelikhet.
Nedenfor gjengir vi et forslag til en valgkomitéinstruks, men vi anbefaler at styret gjør eventuelle tilpasninger til lokale forhold og legger den fram som forslag for årsmøtet.
Instruks for valgkomiteen i:
XX Bygdeungdomslag
1. Valg av valgkomité
Årsmøtet velger valgkomité for neste årsmøte. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer.
Hvert år skiftes ett medlem ut (3 års funksjonstid). Leder for valgkomi¬teen er den som
har sittet i 2 år
2. Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal legge fram forslag til årsmøtet på:
Styret i lokallaget, jfr normalvedtektene for lokallag §4,7a.
1. Leder (funksjonstid 1 år)
2. Nestleder (2 år)
3. Aksjonsleder (2 år)

(forts. neste side)
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4. Kasserer (2 år)
5. 3 styremedlemmer som er ledere for henholdsvis kultur-, informasjons- og tevlingsnemnd (2 år).
(Andre sammensetninger kan velges, men styret skal ha minst 5 medlemmer i tillegg til
representantene fra Bondelag og Bygdekvinnelag.)
6. 3 personlige vararepresentanter for nemndslederne (1 år).
7. 3 vararepresentanter i nummerorden til styret
(1 år).
Andre valg
8. Velge utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget, i tillegg til leder, som er selvskreven. Se i
vedtektene § 4,7c for antall utsendinger.
9. Like mange vararepresentanter i nummerorden som laget har utsendinger i alt.
10. 2 vararepresentanter for leder i nummerorden til NBUs årsmøte.
11. To revisorer med vararepresentanter i nummerorden.
12. Andre valg som årsmøtet har vedtatt (spør styret og/eller sjekk protokoll fra forrige
årsmøtet).
3. Godtgjørelse og reisegodtgjørelsen til styret
Valgkomiteen må gå gjennom det styret får av honorar og reisegodtgjørelse, for å se
om det er nødvendig med endringer.
4. Valgnemndas arbeidsmåte
* I sitt arbeid skal valgkomiteen ta hensyn til kjønnsfordeling, alder, erfaring og interesser generelt for å forsøke og få et bredt sammensatt styre.
* Valgkomiteens leder har ansvaret for innkalling til valgkomiteens møter.
* Valgkomiteens innstilling bør sendes ut sammen med innkallinga, men skal senest
foreligge skriftlig når årsmøtet settes.
* Kandidater som foreslås i tillitsverv, skal være kontaktet av komiteen.
* Medlemmene kan komme med forslag til valgkomiteen.

Denne instruksen er vedtatt på årsmøtet i XX Bygdeungdomslag
den xx/xx 20xx
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KAPITTEL 7

INFO OG KOMMUNIKASJON

Målet med kommunikasjon i en organisasjon er å skape
samhold, spre informasjon og påvirke. Det meste av kommunikasjonen skjer internt.
Dette kapitlet tar for seg informasjon og markedsføring av
laget og aktiviteten både internt og utenfor egne
medlemsrekker.

Informasjon er en integrert del av hele organisasjonen og en viktig brikke i alt det vi holder
på med. Derfor er det viktig at vi er klar over den rollen informasjon har i det arbeidet vi
holder på med.
INTERN INFORMASJON
Intern informasjon er den informasjonen som vi har innad i organisasjonen, det vil si all
den informasjonen som går fra sentralleddet til fylkesleddet eller lokallag, og motsatt. Det er
også informasjonen som går fra lokallaget til hvert enkelt medlem.
I aktive og gode lokallag er medlemmene kjent med det som skjer i laget. En lokallagsavis,
sosiale medier (Facebook, Twitter og lignende) og hjemmeside kan være med på å skape
tilhørighet og samtidig gi informasjon om arrangementer som skal skje. For at det skal ha
best mulig effekt må en lokallagsavis komme ut med jevne mellomrom og en hjemmeside
bør oppdateres ofte. Skal lokallaget ha et stort arrangement lønner det seg å gjøre dette
kjent gjennom flere kanaler. Det kan brukes brev/skriftlig innbydelse, e-post, sms, sosiale
medier, plakater, annonser, flygeblad etc. Men ingen kommunikasjonskanal er bedre enn
samtalen. Den direkte kontakten mellom folk, ansikt til ansikt, er best fordi budskapet hele
tiden kan tilpasses tilbakemeldinger av verbal og kroppslig art. Det er spesielt viktig at
lederen og styret bruker tid på å snakke med de andre medlemmene og deltar på ulike
aktiviteter. På den måten øker tilliten og flere kjenner seg inkludert og verdsatt.
EKSTERN INFORMASJON
Det er ikke bare medlemmene våre som bør vite hva NBU driver med. Skal vi få flere
medlemmer, og blest rundt det vi holder på med må vi informere samfunnet rundt oss.
HVORFOR SKAL VI PROFILERE OSS?
Det kan blant annet være for å:
• få flere medlemmer, og holde på de medlemmene vi allerede har
• skape interesse rundt laget
• øke aktiviteten
• vise frem hvor viktig det vi driver med er, og få gjennomslag for det vi står for, både
eksternt og internt i organisasjonene
• prøve å påvirke
• få andre interesserte i det vi driver med
• få økonomisk og/eller annen støtte
• være til stede der folk og relevante beslutningsarenaer er
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MARKEDSFØRING
Første bud innen markedsføring er å tenke målgruppe. Hvem skal vi nå? Potensielle nye
medlemmer? Politikere? Bygdefolket? Ungdom?
Neste spørsmål blir da; hvordan skal vi nå denne/disse gruppen(e)? Å tenke gjennom
dette gjør det lettere å finne frem til hvilke kanaler en vil bruke. Det kan være lite mening i
å få store oppslag i avisa om ikke målgruppa leser den. Det er ingen nytte i å henge opp
plakater på gamlehjemmet om det er ungdom som er målgruppa.
Deretter må vi finne ut budskapet vi vil ”selge”. Hva er det vi vil ha frem? Hvordan formulere
vi oss? Hvordan få tydeliggjort dette budskapet?
Til slutt handler det om å bruke den rette innpakkinga. Denne må harmonere med målgruppa og budskapet. Ikke alle blir tiltrukket av skrikende plakater eller sms-kjedebrev. Og
ganske få synes at en grå, utydelig og rotete brosjyre er spesielt innbydende. Skal laget
markedsføre seg gjennom jungeltelegrafen er det viktig at laget virker troverdig, appellerer
godt til målgruppa og får budskapet best frem. Tenk gjennom hva som sies om NBU til
andre som ikke har noen kjennskap til organisasjonen. Dette kan være avgjørende for deres
inntrykk og oppfatning av organisasjonen. Et førsteinntrykk får man bare én gang.
Informasjonen som går fra munn til munn betyr ofte like mye, om enn ikke mer, enn det som
du får skriftlig. Det behøver ikke nødvendigvis ha noe med hva som blir sagt, men måten
noe blir sagt på, og dermed måten noe blir fortalt videre på.
Ta for eksempel en invitasjon til fest. Det er hengt opp fine plakater til en fest, og plakaten i
seg selv gir folk lyst til å dra, derfor har festen et godt utgangspunkt for å bli vellykket. Når
noen da snakker til deg om festen, fordi du er et styremedlem, så er det viktig å tenke over
hvordan man ordlegger seg og på hvilken måte. Hvis du sier ganske likegyldig: ”Ja, det
blir sikkert moro det. Får håpe det kommer nok folk...”, da har du allerede sådd tvil om det
faktisk er noen vits i å komme, og denne personen vil da muligens velge å ikke reise, og ta
mange med seg i dragsuget.
Hvis du derimot snakker positivt og er engasjert og har tro på festen, så sprer det seg mest
sannsynlig til de andre, og du vil sannsynligvis påvirke flere til å komme.
Det samme gjelder når du snakker generelt om NBU. Du får ikke med deg noen nye i NBU
hvis du selv er flau over å være medlem. Vært stolt og fortell hvor moro du har det – da får
andre lyst til å prøve.
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Som styremedlem har du et ansvar både for den interne og eksterne kommunikasjonen,
både skriftlig og muntlig.
Her er noen punkter som er gode å ha med seg:
• Hvis det diskuteres interne problemer på styremøtet, så skal de forbli der.
• Vær alltid positiv og engasjert utad.
• Hvis et arrangement ikke er helt på topp, for eksempel at det er få deltakere, så skriv
ALDRI det i medlemsavisa. Fokuser på det positive, at folk hadde det utrolig gøy etc.
Ellers rammer det dere selv ved neste arrangement.
• Vær likevel generelt ærlig og ekte.
• Bruk jungeltelegrafen, snakk mye og bra om lokallaget ditt og de supre
arrangementene. Det du sier og tror selv, tror også andre på.
TALETEKNIKK
Før du entrer arenaen, prøv å la kroppsspråket signalisere ro og tillit. Få overblikk og øyekontakt. Innledningen bør starte med en kort presentasjon av deg selv (om presentasjonen i
forkant ikke var tilstrekkelig). Unngå unnskyldninger som ”dette kommer litt uforberedt” eller
”med mer tid ville talen blitt bedre”. Husk å bruke klar stemme og passende tempo. Ha en
liten disposisjon for fremføringen, hvilke hovedmoment vil du ta for deg?
Under selve fremføringen må du huske på at dette er salg. Du skal selge et budskap. Du skal
få tilhørerne til å kjøpe dine argumenter, til å akseptere dine tanker og godta dine forslag.
Vis at du tror på ditt eget budskap, vis at du gløder for saken. Ikke vær beskjeden og
grå. Husk at kroppspråket og stemmebruken bygger vel så mye opp under ditt budskap som
dine ord. Derfor er det også viktig å få øyekontakt med hver enkelt tilhører. Ikke stirr han i
senk, men se på den enkelte slik at hver og en får følelsen av at det pågår en samtale bare
mellom deg og denne ene. Er du nervøs kan det være greit å fokusere på noen få utvalgte,
for eksempel noen du kjenner litt til.
For å minne deltakerne om tråden i innlegget kan det være til hjelp at du underveis angir
hvilket hovedpunkt eller underpunkt du er kommet til. Før du begynner på et nytt hovedmoment i din disposisjon oppsummerer du siste tema, og markerer at du går over til neste
”kapittel” og minner om den bærende ideen i ditt innlegg.
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Uttrykk deg presist, punktvis og marker dine standpunkter. Unngå munnhell, intetsigende
ordgyteri og slitte klisjeer.
Ta brodden fra forventede motforestillinger ved å innrømme deres berettigelse. Argumenter
deretter saklig for din oppfatning av at motforestillingene har liten betydning i den store sammenheng. Pass på at du ikke etterlater deg et inntrykk av at du er ute etter å knuse enhver
motstander. Det virker mot sin hensikt.
Det er utrolig hva du kan si med et smil. Litt provosering burde derfor være akseptabelt.
Provokasjon kan irritere eller forarge, men den kan også bidra til at tilhørerne vekkes til latter
og til å konkretisere budskapet.
Langsom tale og slappe bevegelser passer bedre for en søvnterapeut enn for en dyktig
saksfremlegger. Tilhørerne detter av lasset når det blir flere mil mellom hver setning. For å få
opp tempoet og for å få flyt og overbevisning inn i innlegget, må du kunne stoffet så godt
at du kan frigjøre deg fra ditt manuskript.
Hva har vært hensikten med ditt innlegg? Hva har vært den røde tråd? Gå rett på avslutningen uten kjedelige innledninger som ”Jeg skal nå avslutningsvis få oppsummere mitt innlegg
og trekke noen konklusjoner….”. Henvis konkret til din målsetting og innledning. Foreta en
kort og punktvis oppsummering. Marker ditt budskap. Lever din appell og kom deg ut.
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DEBATTEKNIKK
Hvis du skal delta i en debatt enten på styremøte, årsmøte eller lignede, kan det være lurt
å huske på:
• Hold deg til saken. Tilpass deg situasjonen i forhold til hvordan en ber om ordet, om en
bruker talerstol, reiser seg eller bare rekker opp hånda.
• Unngå å ta ordet fra andre som er med i debatten.
• Hold korte og presise innlegg. Unngå lange og utførlige innlegg når du egentlig har
lite å si
• Snakk til forsamlingen, det er de som skal høre meningen din. Ikke til møtelederen eller
en spesiell deltaker.
• Hold øyekontakt med forsamlingen, unngå fakter og unoter.
• Vær gjerne humoristisk, men aldri ”ufin” på motdebattanten(e)s eller andre parters
bekostning.
• Unngå å fremstille din mening som den ”eneste sannhet”. I en debatt er det viktig å lytte
til hverandres argumentasjon.
• Dersom du opplever uenighet, forsøk i innlegget ditt å avklare om du har forstått
motdebattanten(e)s synspunkt rett.
• Vær positiv, unngå å ”angripe” motdebattanten(e)s svake punkter og å bruke dette mot
han/henne.
• Hold deg til saken, unngå personangrep, det er både ufint og vil bli slått hardt ned på.
• Forsøk å oppsummere kortfattet det som er konklusjonen i det du har sagt.
• Overlat til møteleder å ha det ”siste ordet”.
• Fokuser på å skille mellom person og sak.
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KAPITTEL 8
KURS

Organisasjonsopplæring er en viktig del i Norges
Bygdeungdomslag. Vi er en ungdomsorganisasjon
med stor gjennomstrømning av medlemmer og tillitsvalgte. Organisasjonsopplæringen blir derfor en kontinuerlig prosess.
Dette kapittelet tar for seg kursvirksomheten i NBU.

Organisasjonsopplæring skal være en prioritert oppgave da det legger grunnlaget for en
sterk organisasjon. NBU har en rekke ulike kurs, både på lokal-, fylkes- og sentralt nivå.
Hvordan fylket velger å legge opp organisasjonsopplæringen bør være ut fra opplæringsbehovet på lokal- og fylkesplan, og ut fra hvilke forutsetninger og ressurser laget har.
Nedenfor følger forslag på ulike kurs som kan være aktuelt å arrangere.
PÅ FYLKESPLAN
Styre- og nemndssamling
Hovedmålet med ei slik samling er at fylkesstyret og nemnder skal utvikle et godt grunnlag får å arbeide bra sammen. En forutsetning for dette er at man kjenner hverandre og
hverandres forventninger og mål. Dette kurset bør gjennomføres rett etter fylkesårsmøtet, så
fort nemndene er på plass.
Innhold:
• De tillitsvalgte sitt ansvar og oppgaver i organisasjonen.
• Arbeidsoppgaver framover - felles prioritering og målsetning for arbeidet, og hvordan
disse best mulig kan løses og utføres.
• Ledelse og samarbeid.
• Tale, møte og debatteknikk.
• Teambuilding.
• Sosiale aktiviteter.
Kurslederkurs
Slike kurs setter tillitsvalgte og eventuelt andre som skal holde kurs i stand til det. Spesielt
gjelder dette fylkesstyret i forkant av høstkurset, der de skal være kursledere.
Innhold:
• Organisasjonslære.
• Organisering og planlegging.
• Tale- og presentasjonsteknikk, metoder og tips.
• ”Jeg selv som kursleder” - forholdet kursleder kontra kursdeltaker.
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Høstkurs
Høstkurs er et tilbud til lokallagstillitsvalgte rett etter årsmøtet på høsten. Der får hvert
styremedlem opplæring i hva vervet går ut på og generell organisasjonsopplæring. Mange
er da nyvalgte i lokallagsstyrene, og det er viktig at de får kjennskap til organisasjonen og
sine arbeidsoppgaver.
Innhold:
• Generell innføring i organisasjonen NBU sin ideologi og målsetting.
• Ansvars- og bevisstgjøring rundt det å være tillitsvalgt.
• Innføring i arbeidsoppgaver til sitt tillitsverv.
• Arbeidsmåter og idéutveksling.
• Møteledelse og taleteknikk.
• Teambuilding.
• Sosiale aktiviteter.
PÅ LOKALPLAN
Valgkomité- og årsmøteavviklingskurs
Kurset skal dyktiggjøre valgkomiteene rundt om i lokallaga slik at de kan fungere bedre. I
tillegg fokusere på betydningen av å avholde årsmøtet på en tilfredsstillende måte, siden
dette er det høyeste beslutningsorganet i lokallaget. Selv om det i utgangspunktet er to forskjellige målgrupper for disse kursene, så har de en del til felles. Valgkomiteen er ansvarlig
for kanskje den viktigste delen av årsmøtet, valget, og styret er ansvarlig for at valgkomiteen
gjør jobben sin og gjennomføringen av årsmøtet.
Temakurs
Temakurs som tar for seg bestemte fagområder, slik som tevlinger, kultur, politiske emner o.l.,
bør også være et tilbud til interesserte. Motivasjon i forkant av og under kurset er viktig, og
det må derfor planlegges og informeres i god før kurset. Det er viktig at det arrangeres ulike
typer kurs for hver gang, slik at medlemmene føler at ulike interesser blir ivaretatt. Det er dere
selv som setter grenser for hva det kan kurses i, og fantasien har ingen grenser!
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Tips til deg som er kursholder
Som tillitsvalgt eller vanlig medlem i NBU, kan det hende at du får være kursholder. Kanskje
har du vært det før, eller muligens er det første gang. Kanskje synes du det er den letteste
sak i verden, eller synes du det virker som en kjempeutfordring. Erfaringene en får ved å
være kursholder en gang, er kjempefine å ha med seg senere. Vi har laget en liten huskeliste for deg som skal være kursholder.
• Planlegg. Og planlegg godt. Kunsten med et godt kurs er god planlegging, slik at du
vet hva som kan kuttes ned/ut hvis tiden blir knapp, eller at du har ekstra aktiviteter
klare hvis tiden blir for god. Hvis kurset er godt gjennomarbeidet vil kvaliteten på kurset
bli høy, og deltagerne vil bli mer engasjerte og ha større tiltro til deg som kursleder. Det
er dessuten lettere å få et mer variert og spennende kursprogram.
• Sørg for at alle hjelpemidler til enhver tid er klare til bruk, slik at man unngår
unødvendig sløsing av tid, og mister deltagernes oppmerksomhet.
• Tenk over ditt eget kroppsspråk. Fremstå selvsikker og med autoritet. Det er DU som er
kursleder.
• Snakk høyt nok og vær tydelig i språket.
• Respekter alle kursdeltagerne og vær flink til å inkludere alle. Er det noen som ikke er
aktive og engasjerte så er det din jobb å få dem til å bli det!
• Latter løser opp stemningen, ta gjerne en kort ”pauselek” innimellom.
• Ikke ha for lange foredrag om gangen. Du skal være bra god til å snakke hvis du skal
holde en stillesittende forsamling interessert i en lengre periode om gangen.
• Inkludér kursdeltagerne ved å stille dem spørsmål og skape gode diskusjoner som
bidrar til et bedre kurs. Her er det kursleders ansvar å passe på at dette holder seg til
kurstema og at tiden overholdes.
• Ikke la det bli for mye dødtid. Ha aktivitetene klare etter hverandre, avslutt diskusjonene
før de dør ut, begrens tiden på hver aktivitet slik at man må jobbe effektivt – uten at det
blir stressende.
• Vær positiv! Din holdning smitter over på andre. Hvis du smiler, er positiv og engasjert
…så blir andre det også!
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KAPITTEL 9

Et stort overskudd i laget kan eksempelvis være en indikator på at man har investert for
lite i medlemsmassen. Overskudd kan også brukes til ulike investeringer, men husk at store
investeringer er noe hele medlemsmassen i laget skal stå bak.

Dette kapittelet tar for seg økonomistyring i lokallag
og fylkeslag i NBU.

NBU skal stimulere til aktivitet og liv i bygdene rundt om i landet. Det krever som regel ikke
så store pengesummer – dugnadsånd er derimot en uvurderlig kapital man må ha mye av.

ØKONOMI

Det er viktig å huske at det aldri er noe mål i NBU om
å øke egenkapitalen mer og mer for hvert eneste år,
samtidig som en må ha en forsvarlig økonomi.

Likevel er pengeressurser et godt hjelpemiddel. Utgifter til for eksempel informasjon, leie av
hus, betaling av band og innkjøp til kiosk skal betales. Med flere medlemmer kommer mer
medlemskontingent, arrangementsinntekter og hvis laget i tillegg er aktive på sponsorsiden
kan man få inn ekstra midler til aktivitet.
Det er viktig at alle lokal- og fylkeslag vedtar en konkret handlingsplan med tilhørende budsjett på årsmøtet, samt at det blir presentert og vedtatt et regnskap for det foregående år
slik at medlemmene vet hvordan økonomien i laget er. Dette gir grunnlag for å vedta det/
de kommende års planer med tilhørende inntekter og utgifter.
I tillegg bør det utarbeides enkle budsjett og føres regnskap for alle arrangement som blir
planlagt og gjennomført.
ARBEIDSPLAN
Styret setter først opp en grov arbeidsplan som inneholder alle planlagte aktiviteter kommende år. Videre bør styret utarbeide en detaljert arbeidsplan. Når arbeidsplanen er ferdig
utarbeidet, må den bli godkjent av årsmøtet. Det er viktig at alle medlemmene er orientert
om arbeidsplanen. Den består av konkrete prioriteringer av arbeidsområdene som årsmøtet
mener er viktig, og som står i handlingsplanen for NBU. Disse arbeidsområdene bør konkretiseres med aktivitet, tid og sted. Den danner videre grunnlaget for budsjetteringen.
Grov arbeidsplan

Detaljert arbeidsplan

Arrangere 5 tevlinger dette året

• 13.-15. juni på Sommerstevnet
Arrangere Ikea-tevling, kokkekamp og Gjensidige-cup
• 25. august på Bygdedag
Arrangere konkurranse i 60 meter med svømmeføtter
Arrangere ”Beat for beat”-tevling for bygdas bedriftslag

Holde et dansekurs

• 2., 4., 9., og 11. oktober: Breakdance-kurs for 4Hklubben

Arrangere 3 bygdefester

• Onsdagen i påska – studenter hjem på ferie
• 25. august på Bygdedag
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BUDSJETT

Et budsjett er en oversikt over de tenkte fremtidige inntekter og utgifter i en definert periode.
Årsmøtet vedtar et rammebudsjett, på bakgrunn av arbeidsplanen. Hver nemnd bør derfor i
forkant av årsmøtet utarbeide sin egen arbeidsplan med estimat av utgifter og inntekter.
Styret/arbeidsutvalget setter opp budsjett for resten av lagets virksomhet, og dette blir sammensatt til et felles budsjett for laget. Strekker ikke økonomien til, må oppgavene prio¬riteres
og man må inntil videre stryke de aktivitetene som budsjettet ikke har rom for. Ved budsjettering bør man benytte realistiske tall slik at man får minst mulig avvik. Her er det bedre å
budsjettere med for mye utgifter enn for lite så en er sikker på å ikke få store negative utslag
i forhold til regnskapet.
Budsjettet skal legges frem for årsmøtet for debatt og godkjenning. Budsjettet og arbeidsplanen skal være en rettesnor for arbeidet i organisasjonen, og man må til enhver tid
kontrollere hvordan gjennomføringen av arbeidsplanen er i forhold til budsjettet. Man kan
da justere underveis slik at avvikene ikke blir for store. Et godt budsjett må også legges til
grunn når en søker andre om støtte.
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Detaljert arbeidsplan

Budsjett

•13.-15. juni: Lokal tevlingsdag for
potensielle og nåværende medlemmer
Arrangere Ikea-tevling, kokkekamp og
Gjensidige-cup

Inntekter: deltakeravgift, kiosksalg, sponsorer premier/
annonser/ reklameskilt, støtte Gjensidigefond i NBU
til Gjensidige-cup, refusjonsordning i NBU til ulike
matvarer i kokkekamp, nye medlemmer
Utgifter: Leie område/ hus, kioskinnkjøp, tevlingsutstyr,
premier, gaver dommere, annonse i forkant i avisa,
info sendes medlemmer

•25. august på Bygdedag:
- Arrangere konkurranse i 60 meter med
svømmeføtter
- Arrangere ”Beat for beat” -tevling for
bygdas bedriftslag

Likner oppsett tevlingsdag

• 2., 4., 9., og 11. oktober: Jazzballettkurs for 4H-klubben, BU, Bygdekvinnelaget og Bondelaget
• Onsdagen i påska – da kommer alle
studenter hjem på ferie
• 25. august på Bygdedag
• 3. juledag - åpent for alle
generasjoner: Tema “julegava mi”

Inntekter: deltakeravgift, kursstøtte fra BSF til instruktør,
kiosksalg, nye medlemmerUtgifter: husleie, instruktører,
kioskinnkjøp
Likner oppsett tevlingsdag
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Lite penger i kassa?
Ikke fortvil - det finnes mange støtteordninger.
For eksempel kan nbu.no og NBU-kontoret bidra med tips.
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REGNSKAP

Et regnskap er en økonomisk sammenstilling av lagets aktivitet i en definert periode, eksempelvis er årsregnskapet en oversikt over lagets inntekter, utgifter og balanse i det foregående
året. I lokallagene er det valgt en kasserer til å føre regnskapet, i fylkeslaget en økonomiansvarlig, en fylkessekretær eller lignende. Det er viktig at regnskapet blir ført på en ryddig
måte og at en revisor kontrollerer det i etterkant. For å få til dette må den som har ansvaret
for regnskapet få alle bilagene og føre regnskapet fortløpende gjennom året. Hvis dere
ikke har tilgang på regnskapsprogramvare, ta kontakt med økonomikonsulenten ved NBUkontoret som kan bistå med å få tak i programvare. Dokumentasjon på hvor pengene er blitt
av er høyst nødvendig for at et regnskap skal bli godkjent. Regnskapet skal legge frem på
årsmøtet, da godkjent av en revisor. Er den ikke det, må et ekstraordinært årsmøte til. Etter
årsmøte skal revisors godkjenning sendes inn sammen med årsmelding til NBU sentralt.
For å holde oversikt over økonomien i løpet av året bør budsjett og regnskap legges frem for
styret regelmessig gjennom året, gjerne kvartalsvis, i tillegg til før og etter store arrangement.
Da har man kontrollpunkter som gir styret innsikt i den økonomiske statusen i laget, og man
får ikke store overraskelser i slutten av året. Halvårsrapporten gir størst mulighet til å endre
kurs siden man da har et halvt år å endre økonomien på. Man må kanskje kutte ut noe eller
endre fokus på viktigheten av de enkelte aktivteter for å få et resultat man kan stå for i ettertid
når regnskapet skal legges frem for årsmøtet.
INVESTERINGER
Enkelte ganger er det viktig å gjøre ekstraordinære investeringer/ tiltak for å få fart i driften
av laget. Det kan være behov for å investere i teknologi som gjør driften av laget effektiv,
eller i lokaler, telt eller lignende. Slike større investeringer skal planlegges godt, samt legges
frem som forslag for årsmøtet for å få medlemmenes innpill på om investeringen er riktig å
iverksette per dags dato.
SØK PENGER PÅ MIDLER OG ALTERNATIVE INNTEKTSMULIGHETER
På NBU sin hjemmeside finner du forslag om flere ulike fond og midler som laget ditt kan
søke på. Ring gjerne NBU-kontoret og spør om tips. Det finnes sentrale fond og fremforhandlede avtaler i NBU som laget ditt kan dra nytte av.
Følg med i lokalavisa om utlysning av midler, spør også bedrifter og kommunen om det
finnes midler å søke på eller om de vil gi penger til konkrete aktiviteter/premiegavekort/
annonse i avisa med deres logo på, med mer. Det kan søkes på midler til å dekke drift av
laget, til å gjennomføre aktiviteter en ellers ikke hadde kunne gjennomført, til ymse prosjekter
sammen med andre organisasjoner og mye mer. Her er det om og gjøre å være kreativ!
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For å skrive en god søknad er det viktig å forholde seg til utlysningsteksten til utlyste midler
og få presentert visjonen bak søknaden på en konsis og god måte. Her bør flere i styret
delta i skrivingen og planleggingen av søknaden, men det bør være én i styret som har
hovedansvaret for søknaden og kontakten opp mot den man søker penger hos.
Start med (1) visjon/idé for søknaden som kort beskriver hva dere ønsker å oppnå gjennom
å få tilslag på midler. Kom så med en (2) kort bakgrunn for søknaden, hvem er NBU og
hvorfor det søkes midler der det gjør. Beskriv så kort og konsist i detalj hva som planlegges
gjennomført, med andre ord (3) presenter prosjektbeskrivelsen for det dere ønsker penger
til. Begrunn (4) så hvorfor dere skal få penger og hvorfor dere kan gjennomføre det dere har
foreslått i prosjektbeskrivelsen. I tillegg (5) bør det utformes et realistisk og konkret budsjett,
som beskriver hvor mye dere søker om og eventuelt hvor mye dere søker dekt av andre og
hvor mye dere bidrar med selv økonomisk. I etterkant er det ofte at de man får midler av
ønsker en rapport, så her er det også viktig å ha et enkelt regnskap av den gjennomførte
aktiviteten i henhold til planen.
Noen tips:
• Les søknadsutlysning og hold dere til den slavisk
• Keep it simple
• Vær kort og konkret
• Ha en konsistent søknad som retter seg mot det det søkes på
• Ha en klar struktur
• Ha et budsjett og en plan som samsvarer
• Vis at dere kan gjennomføre det dere søker om gjennom å vise til tidligere aktivitet
• Skisser hva støttegiver får tilbake
I mange kommuner kan man også få penger for å rydde grøftene for søppel om våren og
lignende. Glem ikke stand med salg eller lotteri - gode gamle måter å tjene penger på,
samtidig som man treffer masse mennesker, kanskje også noen nye medlemmer!
Alle organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret (http://www.brreg.no/frivillighet/) kan bli medlemmer av Grasrotandelen og dermed få midler gjennom Norsk
Tipping (https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/).
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KAPITTEL 10

UNGDOM, BYGD
OG ENGASJEMENT

Dette kapittelet dreier seg om hva et høyt engasjement
kan bidra til.

At ungdom er engasjert finnes det ingen som helst tvil om, det er bare å se på oss i NBU.
Å være engasjert betyr at man kan brenne for spesielle saker, tema eller grunnleggende
oppfatninger. Er du engasjert legger du ned litt ekstra innsats for at nettopp din sak eller ditt
argument skal vinne gjennom.
I NBU har Bygde-Norge alltid vært og er fortsatt hovedfokuset. Hvordan kan vi som ungdomsorganisasjon bidra til et positivt fokus på bygda, og hvordan kan vi legge til rette
for at det skal være best mulig å være ung på bygda? Hva kan vi gjøre for at det skapes
aktivitet, liv og røre rundt i Bygde-Norge? For at NBU skal bestå er vi helt avhengige av at
ungdommer er villige til å bruke av fritiden sin til en innsats i NBU. For å kunne opprettholde
organisasjonens aktivitetstilbud må vi ivareta de ressursene vi har på en god måte, samt
fremme NBUs formål – ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser.
ENGASJEMENT
Å være en engasjert bygdeungdom viser at du bryr deg om ditt hjemsted og at du er opptatt av det som skjer rundt deg. Kanskje er du også engasjert i andre organisasjoner eller
etet politisk parti. Uansett er det nettopp ditt engasjement som er så viktig og som Norge
er helt avhengige av. Uten ungdommer som kjemper for sin sak ville det vært vanskelig å
utvikle og drive demokratiet i vårt land videre.
Det er også viktig at man ikke kvier seg for å bli med i lag, foreninger og organisasjoner,
det må være rom for alle som har lyst til å delta. Vi får aldri for mange medlemmer i NBU!
Derfor er det viktig at de som sitter i styrer og som er aktive viser sitt engasjement, på denne
måten drar vi med oss flere aktive medlemmer.
Det er positivt å være engasjert. Vi møter i mange ulike sammenhenger personer som legger
merke til engasjementet og den gløden vi har i NBU. Det skal vi ta med oss og man kan
være sikker på at dette er noe man får bruk for også senere i livet. Når du tar på deg et
verv i en organisasjon gir du et viktig signal om at du ønsker å bruke tid og energi innenfor
en bestemt organisasjon og at du synes formålet er verdt arbeidet du legger ned.
MULIGHET FOR PÅVIRKNING
Det hersker ingen tvil om at det finnes svært mange engasjerte sjeler i NBU, men hvordan
skal vi få utnyttet det engasjementet fullt ut? Hvordan er mulighetene til å kunne påvirke for
eksempel politikere? Muligheten er helt klart til stede, det gjelder bare å utnytte det på best
mulig måte – vi må altså se mulighetene, ikke begrensningene!
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Det er veldig viktig at ungdom bruker sin mulighet til å være med på å påvirke vår hverdag
og ikke minst vår framtid. Ungdom er en ressurs som også de voksne etter hvert har forstått
at har mye å bidra med. Ungdomsmedvirkning kom skikkelig i vinden midt på 90-tallet,
da ble det opprettet ungdomsråd eller barn- og unges kommunestyrer i mange kommuner i
landet. Mange fylker opprettet også ungdommens fylkesting og det ble generelt mer fokus
på at ungdom skulle få muligheten til å delta i diskusjonen og beslutningene.
Hvordan kan NBU være med på å sette dagsorden og ikke minst hvordan kan man som
tillitsvalgte bidra? I NBU har vårt engasjement for bygda og ungdommen vært vårt hovedfokus og det vi i stor grad har lagt opp arbeidet vårt rundt.
Det finnes naturlig nok mange måter vi kan vise fram NBU på og det vi står for, husk tipsene
som står lenger frem ift. informasjon og kommunikasjon. Nedenfor følger flere forslag.

Avisa:

Å bruke avisa for det den er verdt er viktig for alle ledd i organisasjonen. For lokallag og
fylkeslag er det veldig hensiktsmessig å bruke lokalavisa og/eller regionavisa. Ei lokalavis
vil mer eller mindre konsentrere seg som saker som angår nærmiljøet og her har det aktuelle
lokallaget en god mulighet til å komme på trykk og på internett. Det er viktig at dere i lokallaget selv tar kontakt med avisa og spør om de har lyst til å komme på det helt konkrete
arrangementet, eller at dere for eksempel redegjør for et synspunkt i en bestemt sak som
angår bygda deres.
Dere bør også skrive avisinnlegg. Her kan flere i lokallaget eller fylkesstyret skrive og dere
kan skrive om akkurat det dere synes er viktig, det er fortsatt mange som leser slike innlegg,
og med en spenstig overskift blir det enda flere.

Radio og TV:

To medier hvor NBU har gode muligheter til å bli hørt og sett. Her finnes det også lokale og
regionale sendinger som både lokallaga og fylkeslaget kan sende inn tips til. Kanskje kan
dere få de til å komme på swingkurset, høstkurset eller fylkesstevnet deres? Det kan være lurt
å tenke igjennom hva slags type arrangement eller sak som kan være spesielt interessant for
journalistene. Er det en spesiell sak dere ønsker å fronte kan det være en fordel å gjøre noe
som er litt uten om det vanlige slik at dere fanger interessen til journalistene.
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Sosiale medier:

Gjennom sosiale medier har dere som lag muligheten til å nå ut til publikum og samtidig
ha kontroll over det som kommer ut. Dette være gjennom nettsider, blogger, Facebook,
Twitter eller andre sosiale medier. Andre medier kan også fange opp saker dere legger ut
gjennom sosiale media.

Brevskriving:

Dette høres kanskje gammeldags og kjedelig ut, men skal ikke undervurderes! Spesielt er
dette nyttig hvis dere i et lokallag eller fylkeslag lurer på noe i en spesiell sak for bygda eller
fylket deres. Skal for eksempel en skole legges ned, dere er misfornøyde med brøytejobben
som gjøres eller dere lurer på noe ang. jordvern, da kan dere skrive brev. Hvis dere skriver
et formelt brev til kommunen eller fylket så har dere krav på skriftlig svar. Da kan dere evt.
følge opp saken ved å kontakte politikere og presse. Det går faktisk også an å sende inn
spørsmål til et kommunestyremøte, her er det imidlertid en del formaliteter, men det er overhode ingen umulighet; informasjon finnes stort sett på hjemmesidene til kommunen.

Aksjon:

NBU er gode til å aksjonere. En aksjon arrangeres ofte hvis vi vil fronte eller vise fram et
bygdepolitisk engasjement og standpunkt i en spesiell sak. Når vi aksjonerer finner NBU
sentralt, fylkeslaget eller lokallaget en eller annen måte å vise fram standpunktet vårt på.
Det kan gjerne være litt utradisjonelt, for på den måten vekke pressens og folks interesse.
Planlegg aksjonen slik at dere har oversikten og inviter inn presse – da er det viktig at dere
har forbredt dere godt og at dere har argumentene klare. Inviter gjerne også lokalpolitikere
og få de til å svare for seg.
Det kan være et tips at flere lokallag går sammen. Fylkesstyret bør også være involvert .

Kampanjer og prosjekter:

Det var vært mange ulike kampanjer i årenes løp i NBU, kampanjene har vært viktig for å
ha ekstra fokus rettet mot et spesielt område. Eksempler på dette har vært: ” Få swing på
bygda di”, ”Sats på bygda!”, ”Vis Holdning ved Handling”, ”Stem.Bestem!” for å nevne
noen. Her har NBU tatt for seg viktige områder som organisasjonen brenner for og som vi
vil vise tydelig fram. Å lage en stor kampanje krever mye arbeid og planlegging og det er
stort sett NBU sentralt som står for dette. Det må lages ulikt materiell som skal brukes og en
plan for ulike aktiviteter som skal gjennomføres. Å ha noen stunt i løpet av kampanjen kan
være lurt for å prøve og få pressedekning.
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Generelle tips om mediehåndtering

Det er umulig å gi noen fasit på hvordan man skal håndtere pressen, hvert enkelt tilfelle har
sitt utgangspunkt og utfall, men det er noen småting og generelle tips det kan være verdt
å ta med seg.
• Ha argumentene klare! Det er viktig å ha forbredt seg godt.
• Ha en god sak, slik at du har noe å fortelle pressen.
• Hvis du er usikker på hva du skal si, spør om du evt. kan ringe opp igjen, slik at du får
avklart med noen andre.
• Opprett gjerne kontakten med en bestemt journalist og bruk den kontakten.
• Skriv helt korte og konkrete pressemeldinger, hva er saken og hva er deres
hovedsynspunkt.
• Følg opp saken, send gjerne e-post, men ring for å bl.a. forsikre dere om at
journalistene kommer.
• Ikke gi opp selv om dere ikke får pressedekning på alle ting dere tipser om, skriv evt.
saken selv og send inn til avisa, husk bilde!
• Husk at ikke alle vet hva NBU er og hva vi driver med, litt generell info kan være lurt.
• Tenk på hvordan dere framstiller NBU, ikke all PR er god PR.
• Bruk nettvett når dere tar i bruk sosiale medier
• Vær blid og positiv, ikke virk avvisende.
BYGDA VÅR!
Norges Bygdeungdomslag heter den organisasjonen vi har engasjert oss i. Ergo er det
bygda vår som er i fokus og som vi skal fokusere på spesielt. Dette har vi også forankret
gjennom formålsparagrafen, ideologisk plattform og visjonen vår. Det er viktig at visjonen
om levende bygder og livskraftige lokalsamfunn ikke drukner i det mangfoldet av aktiviteter
vi har. I dagens samfunn hvor ønsket for mange ungdommer er å flytte inn til mer urbane
strøk og synes at det å bo på bygda er kjedelig, da er det vi i NBU må være der. Vi må
vise evnen til å begeistre og at du, som ungdom, kan være med på mange ulike arrangementer bygdeungdomslaget har og at mulighetene finnes til aktive og spennende bygdesamfunn. Dette er det viktig at vi kommuniserer ut og at vi er flinke til å profilere oss på, samt
vise fram det mangfoldet vi har og den gløden som er i NBU.
Å fokusere på det negative og det vanskelige gagner ingen, så derfor skal NBU være en
positiv organisasjon som tror på bygda og livet utenfor byene. Vi har de fleste av aktivitetene
du finner i byen og hvis ikke de finnes kan NBU arrangere de samme aktivitetene – eller
noe helt annerledes og artig som kanskje pirrer nysgjerrigheten like mye. Spør lokallags-
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medlemmene og lokale ungdommer hva slags aktiviteter de vil ha – hva ønsker de seg av
tilbud og hvordan kan NBU bidra ? Kanskje åpner det seg helt nye muligheter som en ikke
kunne forutsi.
NBU har sitt særpreg, akkurat som andre organisasjoner. Mange av disse særpregene er
det viktig at vi tar vare på, fordi det er det som kjennetegner oss og som vi så stolte av.
Samtidig skal vi ikke være redde for å utvikle oss og prøve nye ting, vi må ikke tro at alt
som var populært på 50- og 60 – tallet nødvendigvis er like populært nå. Det er heller
ikke sikkert at det som var en suksess i fjor vil bli like bra i år. Derfor er det viktig at vi alltid
er åpne for nye ideer som kan bidra til at NBU utvikler seg og fortsatt holder stand som en
viktig ungdomsorganisasjon som er til stede og brenner for bygda.
Gjennom glød og iver kan NBU bidra positivt i Bygde-Norge. Gjennom arrangementer
som kan samle hele bygda eller bare ungdomsgruppa viser vi at vi er en organisasjon med
kreativitet og slagkraft. Frivilligheten og dugnadsviljen står ekstra sterkt på bygda og også
her kan NBU bidra. Det finnes mange engasjerte ungdommer i NBU som alle har sine
egenskaper og ideer, de må både lokallaget og fylkeslaget bruke og ta tak i. Vi har bruk
for alle som vil være med å bidra.
SLIK STYRES NORGE
For å forstå hvordan du kan påvirke politikerne, er det viktig å vite hvordan landet blir styrt.
Her får du er en kort innføring.
I Norge har vi demokrati som styreform. Demokrati betyr folkestyre og det baserer seg på at
det er vi som innbyggere som bestemmer hvem som skal styre. Hvert fjerde år velger vi hvem
som skal sitte på stortinget og vi velger hvem som skal sitte i kommunestyret og fylkestinget.
Disse valgene skjer annet hvert år. I Norge har vi også det som kalles parlamentarisme,
det betyr at hvem som skal sitte i regjering utgår fra sammensetningen av representanter i
stortinget. Det kan enten være en flertallsregjering eller en mindretallsregjering.
Norge bygges også på det vi kaller maktfordelingsprinsippet. Det sikrer at makten er fordelt
på tre uavhengige myndigheter. En lovgivende myndighet, Stortinget, en utøvende myndighet, regjeringen, og tilslutt en dømmende myndighet, domstolene.
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Kommunen

Kommunens administrasjon og kommunestyre har som oppgave å løse felles oppgaver for
innbyggerne. Det er oppgaver som er lovpålagte, eksempelvis grunnskole, eldreomsorg,
utbygging, teknisk drift, brannvesen og barnehager.
Kommunestyret er det øverste politiske styringsorganet i kommunen og er på valg hvert
fjerde år. Kommunestyrene er ofte organisert litt forskjellig, med komitéer eller utvalg og
formannskap, der de ulike representantene sitter.
I kommunestyret er muligheten til deg som ungdom og som medlem av NBU, til å påvirke
og komme med viktige standpunkter og argumentasjon stor. Ofte er politikere glade for å
få innspill i viktige saker. I de fleste kommuner er det også et ungdomsråd eller barn –og
unges kommunestyre. Gjennom innbyggerinitiativet kan man ved å samle 300 underskrifter
få behandlet sin sak i kommunestyret.

Fylkeskommunen

I Norge er det 19 fylkeskommuner som har mange viktige oppgaver slik som videregående
opplæring, næringsutvikling, samferdsel, kultur og folkehelse, samt mye mer.
Fylkestinget er det øverste politiske styringsorganet i fylket, det velges hvert fjerde år og
samme år som kommunestyret. Fylkeskommunene kan også være organisert på forskjellige
måter. Det kan være en parlamentaristisk modell, som er lik Stortingets organisering, med
en slags ”regjering”, eller en modell der det er et Fylkesutvalg.
Også på fylkesnivå er muligheten til påvirkning stor. På dette nivået kan det være lurt å
bruke den organisasjonen du er medlem av for å fronte en spesiell sak eller standpunkt. I
flere fylker finnes det også et ungdommens fylkesting.

Stortinget

Stortinget er det øverste valgte organ i Norge. Her sitter det representanter fra hele Norge
og disse velges for fire år i gangen. Hovedoppgaver for Stortinget er å vedta nye lover, vedta statsbudsjettet som fordeler inntekter og bestemme utgifter, behandle planer og retningslinjer for statens virksomhet, drøfte generelle politiske spørsmål f.eks. i utenrikspolitikken, ta
standpunkt til reformplaner, og godkjenne større prosjekter. Dette er altså politikk på et mer
overordnet nivå og som gir føringer ned til både kommune og stat.
For å påvirke stortingsrepresentantene er det en fordel å bruke den sentrale delen av den
organisasjonen du er med i, i vårt tilfelle NBU sitt sentralstyre. Vi kan for eksempel svare på
høringsuttalelser, prate med politikere eller aksjonere.
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ÅRSHJULET I NBU:
Januar:
godt
nytT ÅR!

•
•
•
•

Februar:

Mars:

• Årsmøte i fylkesstyret
• 1.representantskap
•
•

GOD JUL!

Desember:
•
•
•
•

November:
• Aksjonsuka
• NBUs utenlandstur
•
•

• Vårkurs
• Vårsprell
•
•

Oktober:
• Høstarrangementet
•
•
•
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April:

Mai:

•
•
•
•

•
•
•
•

Juni:
•
•
•
•

September:
• Høstkurs
• 2.representantskap
•
•

August:
• Årsmøte i lokallaga
•
•
•

Juli:
• Årsmøte i NBU
• Landsstevnet
•
•
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