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LANGTIDSSTRATEGI 2017-2022 
 
STATUS NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 2017 
Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende organisasjon av og for ungdom som jobber 
for levende bygder og for å tilby våre medlemmer alle muligheter.  
 
Organisasjonen består av sentral-, fylkes- og lokalledd. Sentralleddet består av sentralstyret 
og sekretariatet. Fylkesleddet består av fylkesstyret som fungerer som et bindeledd mellom 
lokalledd og sentralledd. Lokalleddet består av lokallag som skaper aktivitet på bygda.  
 
NBU har 7464 medlemmer fordelt på 12 aktive fylkeslag, med 102 lokallag per 31.12.16.  
 
NBU deler sitt arbeid inn i tre hovedområder; aktivitet, mening og organisasjonsskole.  
 
HOVEDMÅL  
NBU skal være en aktivitetsorganisasjon som har jevn og bred aktivitet lokalt, og er et reelt 
aktivitetstilbud for ungdom på bygda. Aktiviteten som lokallagene skaper er avgjørende for 
NBUs eksistens.  
 
NBU skal være en aktiv meningsytrer i saker som gjelder ungdom og distrikt. Det å utrykke 
våre meninger er en del av organisasjonens strategi for å bli mer synlig.  
 
NBU skal ha en god organisasjonsskole med god opplæring i alle ledd. Tillitsverv i NBU skal gi 
ungdom et fortrinn når det gjelder erfaring innenfor felt som organisasjon, ledelse og 
arrangementsteknikk. NBU skal bidra til personlig utvikling for sine medlemmer.  
 
NBU skal være en organisasjon i vekst, vi skal jobbe for å øke medlemstallet og antall 
lokallag. Vi vil minimere utskiftningen i medlemsmassen, øke antall deltakere på våre 
arrangementer og jobbe for en jevnere aldersspredning blant medlemmene.  
 
 
STRATEGI 
Aktivitet  

- Vi skal opprettholde tevling som en særegen aktivitet, med både nye og 
tradisjonsrike tevlinger. Tevling skal eksistere både som konkurranse, aktivitet og 
møteplass.  

- Vi skal jobbe for å opprettholde den gode bygdefesten, og dens gode rykte.  
- Vi vil legge til rette for at dans, sceneaktivitet og friluftsliv er en del av 

aktivitetstilbudet til NBU. 
- Vi skal arrangere et landsstevne som klart skiller seg fra andre festivaler.  
- Vi skal arrangere et høstarrangement som beholder særpreget som et kultur- og 

tevlingsarrangement. 
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Mening  
- Vi skal være en aktiv meningsytrer og en naturlig referanse 

når det gjelder ungdoms- og distriktspolitiske saker. 
- Vi skal være en kompetanseorganisasjon for spørsmål som 

dreier seg om ungdoms- og distriktspolitikk.  
- Vi skal være en arena for politisk skolering, der ungdom kan lære om demokrati og 

påvirkning.  
- Vi skal være gode på kommunikasjon og mediehåndtering.  

 
Organisasjonsskole  

- Vi skal ha en god organisasjonsskole ved å arrangere kurs for våre tillitsvalgte. 
- Vi skal aktivt arbeide med å øke kompetansen til våre tillitsvalgte på alle nivåer ved å 

øke kvaliteten og videreutvikle våre organisasjonskurs. 
- Vi skal ha en god organisasjonsopplæring gjennom oppfølgning og drift av lokallag og 

fylkeslag.  
- Vi skal kontinuerlig jobbe for å ha god økonomistyring i alle ledd. 

 
Organisasjonsutvikling  

- Vi skal jobbe for å opprettholde gode og langsiktige relasjoner til våre 
samarbeidspartnere for å styrke vår posisjon og økonomi. 

- Vi skal ha en jevn aldersspredning i medlemsmassen mellom 16 og 30 år. 
- Vi skal i stor grad bruke målstyring som verktøy for å øke medlemstallet og oppnå 

større utbredelse. 
- Konkrete mål:  

o NBU skal i 2022 ha 10 000 medlemmer  
o NBU skal i 2022 ha 12 fylkeslag 
o NBU skal i 2022 ha 115 lokallag   
o Utskiftningen i medlemsmassen skal være under 25 %  

 

 
 


