
ARBEIDSPLAN 2018 – 2019 

 
Arbeidsplanen er inndelt i fire ulike fokusområder for arbeidet i NBU det kommende året: Aktivitet, 
politisk engasjement, organisasjonsskole og organisasjonsutvikling. Hvert fokusområde har 
overordna mål med tilhørende tiltak.  
 
AKTIVITET 
 

Tevling 
 
Mål  
• NBU skal opprettholde tevling som en særegen aktivitet, med både nye og tradisjonsrike 

tevlinger. Tevling skal eksistere både som konkurranse, aktivitet og møteplass. 
 
Tiltak  
 
Sentralledd 
• Sentralleddet skal revidere tevlingsregler etter behov og sørge for at reviderte tevlingsregler 

ligger tilgjengelig for organisasjonen 
• Sentralleddet skal sørge for at alle tevlingsregler har et uniformt og oversiktlig oppsett 
• Sentralleddet skal sørge for å gjennomføre samarbeidsprosjekt med sentrale partnere 
 
Fylkeslag 
• Alle fylkeslag skal arrangere fylkesuttak i minimum tre tevlinger som står på mesterskapsplanen  
• Alle fylkeslag skal sørge for at medlemmene har tilbud om tevlingskurs  
 
Lokallag 
• Alle lokallag bør avholde tevlingsarrangement og/eller tevlingskurs  
• Alle lokallag bør delta på tevlinger på sentrale arrangement og på fylkesarrangement 
 
Alle ledd 
• Alle ledd skal jobbe for å ufarliggjøre tevling, og spre informasjon og kunnskap om ulike tevlinger  
 
 

Kultur 
 
Mål  
• NBU vil legge til rette for at bred kulturaktivitet som skaper sosiale møteplasser, skal være en del 

av aktivitetstilbudet i NBU 
• NBU skal jobbe for å opprettholde den gode bygdefesten, og dens gode rykte  
 
Tiltak 
 
Sentralledd  
• Sentralleddet skal igangsette og gjennomføre nasjonale kulturprosjekter for medlemmene  
• Sentralleddet skal engasjere seg i nasjonale aktivitets- og kulturprosjekter initiert av andre 

aktører 
 
Lokal- og fylkeslag 
• Alle fylkeslag skal ha bankett etter sitt årsmøte 



• Alle lokal- og fylkeslag skal sørge for bred kulturaktivitet for eksempel gjennom å arrangere 
friluftsaktiviteter, tilby medlemmene grunnleggende og viderekommende opplæring i swing, og 
arrangere kulturmønstring og/eller annen sceneaktivitet 

 
Alle ledd  
• Alle banketter i NBU skal ha dresskode og taler, og NBUs Hylningsmarsj skal synges 
• Alle ledd skal sørge for trygge arrangement i organisasjonen, ved å skape trygge rammer og 

sørge for tilstrekkelig vakthold  
 
 

NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement 
 
Mål  
• Landsstevnet og Høstarrangementet skal være festivaler for å feire NBU, hvor alle landets 

bygdeungdommer møtes til kultur, aktivitet, tevling og fest. Arrangementene skal være nasjonale 
møteplasser og skille seg klart fra andre festivaler ved å være en unik kombinasjon av kultur- og 
tevlingsarrangement, med innslag av andre aktiviteter og politikk.  

 
Tiltak 
 
Alle ledd 
• Alle ledd skal jobbe for at minimum 25 % (per 31.12) av medlemsmassen deltar på Landsstevnet 
• Alle ledd skal jobbe for at minimum 6,5 % (per 31.12) av medlemsmassen deltar på 

Høstarrangementet 
• Alle ledd skal sørge for god mediedekning av arrangementene 

 
 

POLITISK ENGASJEMENT  
 
Mål  
• NBU skal være en aktiv meningsytrer og en naturlig referanse når det gjelder ungdoms- og 

distriktspolitiske saker 
• NBU skal være en kompetanseorganisasjon for spørsmål som dreier seg om ungdoms- og 

distriktspolitikk  
• NBU skal være en arena for politisk skolering, der ungdom kan lære om demokrati og politisk 

påvirkning 
 
Tiltak 
 
Sentralledd 
• Sentralleddet skal være en aktiv meningsytrer, og legge til rette for politisk engasjement i lokal- 

og fylkeslag 
• Sentralleddet skal gjennomføre minimum et politisk prosjekt 

 
 

 Lokal- og fylkeslag 
• Alle lokal- og fylkeslag skal skrive og sende ut uttaler/leserinnlegg om relevante politiske saker i 

sitt distrikt/nærområde 
• Alle lokal- og fylkeslag bør arrangere/delta på aksjoner og debatter  
• Alle lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Aksjonsuka 2018 med tema ”Hogg for framtida” 
• Alle lokal- og fylkeslag skal engasjere seg i politiske prosjekt initiert av sentralleddet 
  



  

ORGANISASJONSSKOLE 
 
Mål  
• NBU skal aktivt arbeide for å øke kompetansen til alle våre tillitsvalgte ved å avholde og 

videreutvikle organisasjonskurs  
• Tillitsverv i NBU skal gi konkurransefortrinn innen felt som arrangementsteknikk, organisasjon og 

generell ledelse 
• Alle ledd skal jobbe for å ha en oversiktlig økonomi som respektive styrer (sentralt, i fylket og 

lokalt) har god kjennskap til 
 
Tiltak 
 
Sentralledd 
• Sentralleddet skal prioritere å øke de tillitsvalgte sin kompetanse innen økonomistyring 
• Sentralleddet skal oppdatere og utvikle gode verktøy for drift av lokal- og fylkeslag  
• Sentralleddet skal gjennomføre vårkurs 
• Sentralleddet skal sørge for en god organisasjonsskole ved å arrangere/legge til rette for kurs 

som for eksempel kursholderkurs, valgkomitékurs, kurs i verving og/eller kurs i økonomistyring  
 
Fylkeslag 
• Alle fylkeslag skal gjennomføre høstkurs 
• Alle fylkeslag skal delta på kursholderkurs for å sikre kvaliteten på høstkurset 
 
 

ORGANISASJONSUTVIKLING 
 
Mål: 
• NBU skal være en aktiv meningsytrer og et reelt aktivitetstilbud på bygda, og alle mål og tiltak i 

arbeidsplanen skal bidra til at NBU øker i omfang 
• NBU skal jobbe for at utskiftningen i medlemsmassen er under 25 % 
• NBU skal ved utgangen av 2018 ha 8263 medlemmer, som bygger på måltall fra fylkene 
• NBU skal ved utgangen av 2019 ha 2,5 % økning fra forrige år 
• NBU skal jobbe for å ha 105 aktive lokallag 
• NBU skal jobbe for å ha 12 aktive fylkeslag 
 
Tiltak 
 
Sentralledd  
• Sentralleddet skal legge til rette for medlemsvekst i eksisterende lokal- og fylkeslag, samt satse i 

nye områder 
 
Lokal- og fylkeslag 
• Lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Vårsprell 2019 
 
Alle ledd  
• Alle ledd skal følge vervestrategien og sørge for bred og jevn aktivitet 
• Alle ledd bør jobbe for å oppnå et godt samarbeid med andre organisasjoner 

(hovedsamarbeidspartnere og andre aktuelle organisasjoner)  


