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Formålsparagraf
Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i
bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser.
NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger
sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for
kulturell opplysning og utvikling.

NBUs visjon
Best på levende bygder

NBUs verdier
Engasjement
Norges Bygdeungdomslag både samler og skaper engasjerte ungdommer, som samles i
lokallag for å jobbe sammen for at det skal bli enklere og morsommere å bo i DistriktsNorge. Organisasjonen sitt formål både krever og gir engasjement; Vi skal samle all
ungdom som er interessert i bygdesamfunnet, og vil skal fremme ungdommens og
bygdenes interesser. Engasjement som verdi viser til at vi satser, brenner for noe, bryr oss
og tar ansvar.

Felleskap
Det sosiale aspektet ved organisasjonen er veldig viktig for veldig mange.
Bygdeungdomslaget skal være en arena for positivt samvær mellom ungdommer.
Formålet til Norges Bygdeungdomslag er (blant annet) å samle all bygdeungdom, og det
står seg fint sammen med verdien fellesskap. Fellesskap tar opp i seg at vi er opptatt av
samhold, samtidig som vi er åpne og inkluderende. Alle skal kunne finne sin plass i
Bygdeungdomslaget.

Kreativitet
Kreativitet tar opp i seg at organisasjonen og medlemmene er grepa, nytenkende, idérike
og driftige. Ordet peker på en evne til å skape, og det trengs for å bidra til levende bygder.
Kreativitet viser også til at vi skal være løsningsorienterte i måten vi jobber på. Både i
aktivitet og politikk skal vi være kreative, og vi skal finne nye måter å jobbe på og nye
aktiviteter å tilby medlemmene.

Tradisjon
Norges Bygdeungdomslag er en tradisjonsrik organisasjon. Vi er opptatt av å ta vare på og
skape nye gode tradisjoner, både i egen organisasjon og ellers. De historiske røttene våre
er planta i landbruk- og bygdenæringer, og dette bærer aktivitetene våre preg av.

Strategi 2017-2022
Hva er Norges Bygdeungdomslag?
Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som
arbeider for levende bygder og for å gi våre medlemmer alle muligheter. I NBU skjer dette
gjennom aktiviteter, kompetanseutvikling og politisk påvirkning.
NBU arbeider for at bygda skal være inkluderende for alle mennesker, hvor alle blir
respektert som fullverdige individer. NBU tror på et samfunn der vi tar vare på hverandre,
viser omsorg og solidaritet, og hvor alle tar ansvar for egen og andres trivsel. NBU tar sterk
avstand fra narkotika.
Gjennom aktivitet skaper NBU møteplasser på bygda ved lokale og nasjonale
arrangementer. NBUs Landsstevne og Høstarrangement er de største møteplassene for
medlemmer av NBU.
Medlemmene i NBU får mulighet til å ta ansvar og være med på å skape aktivitet, både som
organisator og deltaker.
NBU skal være en naturlig samarbeidspartner for alle organisasjoner som arbeider for
bygdenes og ungdommens interesser. Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag er
spesielt viktige samarbeidspartnere.
NBU er en kreativ organisasjon som selv tar initiativ, viser seg, og engasjerer seg for norske
bygder. Vi er, og skal først og fremst være, en aktivitetsorganisasjon som handler fremfor å
snakke.
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.

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 ungdomsog 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:
•
•
•
•

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

Arbeidsplan 2019-2020
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
Sentralleddet skal jobbe for jevnere kjønnsbalanse i de ulike tevlingene
Sentralleddet skal jobbe for rekruttering av nye tevlere

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
Alle fylkeslag skal jobbe for rekruttering av nye tevlere

Lokallag
• Alle lokallag skal avholde tevlingsarrangement og/eller tevlingskurs
• Alle lokallag bør delta på tevlinger på sentrale arrangement og på fylkesarrangement
• Alle lokallag skal jobbe for rekruttering av nye tevlere

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
• Sentralleddet skal jobbe for å øke deltakelsen på kulturtevlinger
• Sentralleddet skal ha revy som hovedsatsningsområde det kommende året
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 lokal- og fylkeslag skal jobbe for å øke deltakelsen på kulturtevlinger
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

•
•
•
•

Sentralleddet skal spesielt prioritere å utvikle Høstarrangementet
Alle ledd skal jobbe for at minimum 25 % (per 31.12) av medlemsmassen deltar på
Landsstevnet
Alle ledd skal jobbe for at minimum 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 ungdomsog distriktspolitiske saker
• NBU skal være en kompetanseorganisasjon for spørsmål som dreier seg om ungdomsog 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
• Sentralleddet skal jobbe for at NBU engasjerer seg i et bredt spekter av politiske saker
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 2019
• 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 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
Sentralleddet skal jobbe for å utvikle og bruke digitale kurs
Sentralleddet skal legge til rette for gode løsninger for samarbeid mellom fylkeslag
etter regionreformen

Fylkeslag
• Alle fylkeslag skal gjennomføre høstkurs
• Alle fylkeslag skal delta på kursholderkurs for å sikre kvaliteten på høstkurset
• Alle fylkeslag skal strebe etter å sende alle sine tillitsvalgte på vårkurs
Lokallag
• Alle lokallag skal strebe etter å sende alle sine tillitsvalgte på høstkurs

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 2019 ha 7925 medlemmer, som bygger på måltall fra fylkene
• NBU skal ved utgangen av 2020 ha 2,5 % økning i medlemstall 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
• Sentralleddet skal legge til rette for verving i lokallag- og fylkeslag
Lokal- og fylkeslag
• Lokal- og fylkeslag skal gjennomføre Vårsprell 2020
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)
• Alle ledd skal spesielt jobbe for å beholde medlemmer lenger

