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KAPITTEL 1: STYRET 
Styrearbeid og styremøter 

Styret 
Et styre består av leder, nestleder(e) og styremedlemmer, og er valgt av årsmøtet. 
Årsmøtet kan selv bestemme størrelsen på styret, men i følge vedtektene må styret 
bestå av minst tre personer 

 
Fylkesstyret og lokallagsstyret har også ansvar for at regnskap blir ført forsvarlig, les mer 
om økonomiarbeid i kap. 2. 

 
 

Styremøter 
Leder kaller inn til styremøter, og sender ut en innkalling. Innkallingen inneholder tid, sted 
og saksliste for møtet. Hensikten med saksliste er at styremedlemmene skal ha muligheten 
til å på forhånd sette seg inn i eller forberede saker. 

 
Hvordan det innkalles (e-post, Facebook) og hvor ofte det er styremøter er helt opp til dere 
selv. Det kan være en idé å sette «Styrearbeid» opp som egen sak på det første styremøtet 
med et nytt styre, slik at dere kan bli enige om hvordan dere skal jobbe. 

 
Under styremøtet velges det en ordstyrer og en referent. Ordstyrer har ansvar for å styre 
ordet og sørge for at diskusjonen ikke sklir fullstendig ut, slik at man holder seg til tiden 
som er satt av til sakene. Referenten har ansvar for å skrive referat fra møtet. 

 
Referatet skal inneholde: 

- Hvem som var tilstede på møtet 

- Hvem som var ordstyrer og referent 
- Sakene som ble diskutert (med utgangspunkt i sakslisten) 
- Hva som ble vedtatt 

 
Etter møtet skal referatet sendes ut til styremedlemmene. Referatet godkjennes av neste 
styremøte, og der kan styremedlemmer få endret eventuelle feil. 

 
På styremøtene kan både politikk, økonomi og administrasjon diskuteres. For eksempel 
planlegging av aktiviteter fremover, for eksempel hvem som har ansvar for hva i 
forbindelse med arrangering av medlemsmøte. 

 
På det første styremøtet med et nytt fylkesstyre kan dere gjerne ha en runde der alle 
forteller litt om hva de har lyst til å jobbe med. Det kan gjøre det enklere å fordele ansvar. 
For eksempel om noen er gode/glad i å jobbe med sosiale medier eller å skrive 
leserinnlegg. 
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Årshjul 

Dette årshjulet er ment som et hjelpemiddel for å få en oversikt over hva som skjer i Unge 
Venstre og Venstre i løpet av året, og hva som forventes av fylkeslagene. Merk at dette 
bare er en oversikt, det er selvfølgelig mer som skjer. Årshjulet har også utelatt alt arbeid i 
forbindelse med valgkamp. 

 
Måned Januar Februar Mars 
Hva 
skjer? 

- Den første 
medlemskontingenten 
sendes ut 

- Kick-Off: Oslo og Akershus UV 
har tradisjon for å arrangere 
et helgeseminar åpent for alle 
medlemmer i UV siste helgen 
i januar. 

- Årsmøter* i Venstre 
(januar, februar, mars). 

- Årsmøter* i Venstre (januar, 
februar, mars). 

- Årsmøter* i Venstre 
(januar, februar, mars). 

- Landsstyremøte i midten av 
mars 

Må 
gjøres 

- Lage halvtårsplan 
- Oppdatere/bekrefte styret i 

partiportalen (gjelder fylket) 

- (feburar, mars) Avholde 
Regionalakademi** 

 

Bør 
gjøres 

- Sende inn fylkeslagsrapport 
- Avholde årsmøte (eller i 

september) 
- Avholde Grunnakademiet** 

(om det ikke er blitt gjort 
tidligere), som en 
forberedelse på 
Regionalakademiet** 

- Ha startet arbeidet med 
medlemsvekst 

 

 
Måned April Mai Juni 
Hva 
skjer? 

- Venstres Landsmøte 
- Nasjonalakademiet** 

 - Landsstyremøte i Unge Venstre 
- Frist for påmelding til 

sommerleir går ut 

Må 
gjøres 

 - Sende inn økonomirapport 
på partiportalen.  

- Ha nådd mål for 
verving/kontingentinnbetaling 
er for halvåret 

Bør 
gjøres 

 - Innspurt for å nå mål om 
verving/kontingent-
innbetaling for halvåret 

- Ha forsikret seg om at alle 
medlemmer i fylkeslaget som 
ønsker å dra på sommerleir, har 
meldt seg på. Få med så  
mange som mulig! 

- Sommeravslutning med 
Fylkeslag  er hyggelig 
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Måned Juli August September 
Hva 
skjer? 

- Unge Venstres sommerleir  - En del frister i forbindelse med 
Landsmøtet går ut 

Må 
gjøres 

- «Delegasjonsleder» for fylket 
på sommerleir (dvs. 
fylkesleder, evt. En nestleder) 
tar ansvar for deltakere fra 
fylket, sørger for at alle har 
det bra osv. 

- Lage halvtårsplan 
- Sende inn skjema for 
mva.kompensasjon.  
 

- Sjekk fristene i forbindelse 
med Landsmøtet. For 
eksempel endringsforslag til 
vedtekter, innsending av 
uttalelser, evt. Politisk 
plattform. Finn ut om det er 
noe fylkeslaget skal fremme. 

- Velg Landsmøtedelegater, (på 
et møte der alle medlemmer 
kan delta, dvs. ikke et 
styremøte) 

Bør 
gjøres 

 - Oppstartsmøte etter 
sommerferien 

 

 
Måned Oktober November Desember 
Hva 
skjer? 

- Unge Venstres Landsmøte 
- Landsstyremøte i forbindelse 

med Landsmøtet 

 - Landsstyremøte 

Må 
gjøres 

- Delta på Landsmøtet. Velg en 
delegasjonsleder som har 
hovedansvaret for 
delegasjonen, gjerne 
fylkesleder. 

- Siste innspurt for 
medlemsvekst! 

- Siste innspurt for 
medlemsvekst! 

Bør 
gjøres 

- I forbindelse med 
Landsmøtet: 
- Avhold delegasjonsmøte i 
forkant, der dere sammen kan 
gå igjennom sakene og 
diskutere. 
- Oppfordre delegasjonen til 
å ta ordet under Generell 
politisk debatt eller i andre 
saker 

- Innspurt for medlemsvekst! 

 - Juleavslutning eller julebord er 
hyggelig 

 

*Info om hva må og bør gjøres i forbindelse med Venstres årsmøter, se kap. 4 
**Info om hva Grunnakademiet og Regionalakademiet er og retningslinjer for arrangering ligger i 
Unge Venstres skoleringsperm, send mail til unge@venstre.no for å få den tilsendt. 
Grunnakademiet, Regionalakademiet, Nasjonalakademiet og Talentakademiet er hvert sitt trinn i 
Unge Venstres skoleringsopplegg. 
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Sosiale medier 

Det er vanlig å kommunisere med medlemmer og andre interesserte gjennom sosiale 
medier. Det viktigste er å ha en Facebook-side og en intern Facebook-gruppe. 
Instagram, Snapchat osv. kan dere selv vurdere hva dere har ressurser til å oppdatere. 
Velg gjerne et styremedlem som sosiale medier-ansvarlig. For at Unge Venstre skal være 
lett gjenkjennelige er det viktig at alt som postes i sosiale medier må følge vår grafiske 
profil (se neste side).  

 
Trenger dere inspirasjon til arbeidet med sosiale medier? Sjekk ut andre fylkeslag eller 
Unge Venstre nasjonalt, både på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. 

 
Facebook-side 
Sjekk om det allerede finnes en Facebook-side for fylkeslaget, for det gjør det 
sannsynligvis. Vet du ikke hvem som er administrator for den, send en melding til siden og 
be om å få rettigheter. 

 
Facebook-siden er helt åpen, så husk at hvem som helst kan like siden. Husk å 
oppdatere jevnlig slik at det er synlig at det er aktivitet i fylkeslaget. 

 
Facebook-siden kan for eksempel brukes til: 

- Å opprette arrangementer gjennom siden, for eksempel til medlemsmøter 
- Å dele Unge Venstre-saker, for eksempel at påmeldingen til sommerleir har startet 

eller saker fra ungevenstre.no 
- Å dele nyhetssaker, der dere kan kommentere hva Unge Venstre mener om saken 
- Å dele bilder fra Unge Venstre-aktivitet, for eksempel «I dag besøkte vi X vgs, og vi 

vervet hele X antall medlemmer!» 
- Å dele egne oppslag eller leserinnlegg. 

 
Intern Facebook-gruppe 
I en gruppe er man sikret at alle (forhåpentligvis) får varsel når det deles. For eksempel 
informere om hva som skjer («Kom på medlemsmøte i kveld!»). I tillegg kan det være et 
fora å diskutere politiske saker. Her kan dere også dele det som ikke kan/bør deles på den 
offentlige Facebook-siden, ettersom den er hvert fall litt mer privat (om den er 
lukket/hemmelig). 

 
Instagram, Snapchat og Twitter er også en mulighet å oppdatere andre på alt det 
morsomme dere gjør. 

 
Unge Venstres nettsider 

Alle fylkeslag i Unge Venstre har egne sider på ungevenstre.no/navnetpådittfylkeslag. For 
å redigere må du logge inn med fylkeslagets bruker. Har du ikke tilgang til 
nettsidebrukeren, ta kontakt med generalsekretær i Unge Venstre (som er administrator på 
nettsiden). 
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På nettsidene kan dere gjerne legge ut informasjon om hva som skjer, nyheter, 
pressemeldinger dere ikke fikk på trykk, innlegg dere har holdt på 
fylkesårsmøte/landsmøte og så videre. 

 
Trenger dere inspirasjon – ta en titt på sidene til de andre fylkeslagene i Unge Venstre. 
Se vedlegg 5 for en veileder til nettsidene. 

 

Grafisk profil 

Det er laget en ressursperm for grafisk profil, samt diverse maler. Den er sendt ut, men 
kontakt unge@venstre.no om du ikke har den. 
 
Grafisk håndbok finner du også under ”Filbase” på Unge Venstres nettsider.  

Enkle huskeregler for grafisk profil:  

- Bruk fargekodene og ikke øyemål for å finne riktig Unge Venstre-farge.  

- Unge Venstres logo er ”hellig”. Bruk hvit logo på fargebakgrunn og fargelogo 
på hvit bakgrunn.  

- Skal du ha tekst på et bilde eller video, bruk alltid Myriad Pro (denne må lastes 
ned).  

- Bruker du bilder må dere passe på at bildene enten er tatt selv, eller er markert 
for fri kommersiell bruk. Bilder fra Unge Venstre finner du på 
https://www.flickr.com/photos/ungevenstre - disse kan fritt brukes i Unge 
Venstre-sammenheng. For andre bilder kan unsplash.com og pixabay.com 
anbefales.   
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KAPITTEL 2: ØKONOMI 
 

Økonomistyring vil si å ha kontroll på inntekter og utgifter. 
 

Trygg styring 

Det er viktig å ha et budsjett og føre regnskap for å ha kontroll over hva man skal bruke 
penger på, hvor mye penger man skal bruke på ulike ting og ikke minst hva man har brukt 
pengene på siden forrige årsmøte. Det er viktig å ha en stabil økonomi i laget. Man må 
huske at det er noen som overtar økonomien etter at dere går ut av styret. 

 
De fleste fylkes- og lokallagene har en økonomiansvarlig. Den økonomiansvarlige har 
ansvaret for å føre et regnskap, men alle i styret har ansvar for økonomistyringen. Det er 
styret som disponerer pengene, og styret som står til ansvar for hvordan de har blitt brukt. 
 
Unge Venstre har en Facebook-gruppe kalt UV Økonomi. Be generalsekretær om å bli 
medlem i denne. Her kan du også spørre om det du lurer på.  
 

Å komme i gang 

Alle fylkeslag og lokallag i Unge Venstre skal ha en bankkonto. Når nytt styre er valgt er 
det viktig at ny økonomiansvarlig får tilgang på denne kontoen. Slik går dere frem for å 
komme i gang med økonomistyringen etter at nytt styre er valgt:  

1. Oppdater Brønnøysundregisteret 
Alle norske organisasjoner skal være registrert i Brønnøysund-registeret, er dette 
registeret oppdatert vil alt som har med bankkonto, støtteordninger og lignende gå mye 
lettere.  
 
For å oppdatere Brønnøysund trenger du et årsmøtereferat som viser fullt navn på alle 
som er valgt i det nye styret, dette må være underskrevet av to personer som var tilstede 
på møtet. Til selve registreringen trenger dere også personnummeret til alle i styret.  
 
Det letteste er å oppdatere dette i møtet, da er alle tilstede, kan skrive under, og har 
personnummer tilgjengelig. Registreringen finner du på 
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/  

2. Endre disponent på kontoen  
 
Lag et dokument, underskrevet av styret, der det tydelig kommer frem hvem som skal 
disponere kontoen til fylkeslaget. Ta dette dokumentet med til banken, ta med pass, så 
skal banken ordne dette.  
 
Er du økonomiansvarlig i et nytt lokallag, eller et lokallag uten bankkonto?  
Da må lokallaget opprette egen konto. Det enkleste for små lokallag er om kontoen 
formelt eies av fylkesstyret, det vil si at fylkesstyret oppretter en ny konto underlagt sitt 
organisasjonsnummer, og gjør økonomiansvarlig i lokallaget til disponent for denne – slik 



10  

som beskrevet i forrige avsnitt.  
 
3. Bankkort  
Når du er i banken for å få kontotilgang, sørg også for at det blir bestilt et betalingskort 
tilknyttet fylkeslagskontoen. Dette vil gjøre alt økonomiarbeid i mye lettere.  

 
Budsjett 

Et budsjett er et overslag over forventede inntekter og utgifter laget har i løpet av året. 
Budsjettet skal gi en oversikt over hva og hvor mye laget kommer til å bruke penger på det 
neste året og hvor mye dere får i inntekter det neste året.  

Et fylkeslag og lokallag skal drive valgkamp hvert annet år. Budsjettene må reflektere 
dette. Det vil si at i år uten valgkamp bør det budsjetteres med sparing til valgkampen året 
etter.  

For de fleste lokallag vil eneste inntektskilde være Frifond-penger. Sett her opp hvor mye 
dere har mål om å søke gjennom denne ordningen 

 
 

 
    
 

Regnskap 

Et regnskap er en skriftlig oversikt over inntekter og utgifter laget har gjennom året. Å føre 
regnskap trenger ikke være vanskelig. I tillegg til å føre oversikten må man ha en perm 
eller digital mappe der man samler alle bilag. Et bilag er et ark eller fil som viser hva det er 
brukt penger til. 

Om du vil ha bilag og regnskapet digitalt eller fysisk i en perm er opp til deg. Det viktige er 
bare at du har alt samlet på ett sted. Fører du det digitalt anbefaler vi å opprette dette i en 
Google Drive-mappe der alle bilag legges inn. Kall filene Bilag 1, bilag 2 osv. Da er det lett 
å dele tilgangen til mappen med både neste styre og Unge Venstre sentralt. Fører du i 

Budsjett for fylkeslag i 
mellomvalgsår:  
 

Inntekter 

 

Partistøtte 35 000,00 

Støtte fra Venstre 3 000,00 
Sum 38 000,00 

Utgifter 
 

Styremøter 6 000,00 

Kjøp av materiell 7 000,00 
Hyttetur 3 000,00 

Aksjoner 2 000,00 
Sparing til valgkamp 15 000,00 
Sum 33 000,00 

Budsjett for lokallag:   
 

Inntekter 

 

Frifond 20 000,00 
  
Sum 20 000,00 

Utgifter 
 

Styremøter 5 000,00 

Kjøp av materiell 5 000,00 
Medlemsmøter  10 000,00 
Sum 20 000,00 
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perm må du stifte eller lime fast kvitteringene til arket, nummerere det og sette det inn i 
permen. Det er veldig viktig å ta vare på kvitteringene. 

I regnskapet skal det se omtrent slik ut: 
Dato Bilag Beskrivelse Bevegelser 
13.02.10 3 Servering på styremøte 230,00 

 
I permen eller mappen kan man også legge inn kontooversikt fra banken hver måned 
som forteller hvordan pengene kommer inn og ut av kontoen. På bakgrunn av dette 
fører man så regnskapet. Det er viktig å føre dette løpende, og man må gjerne 
presentere nåværende regnskap på hvert styremøte. 

 
Eksempel på regnskap:  

 
Inntekter  

Stemmestøtte 34 805,00 
Støtte Venstre 5 000,00 
Sum 39 805,00 

Utgifter 
 

Styremøter 6 478,00 
Medlemsmøter 4 377,00 
Hyttetur 7 445,00 
Aksjoner 4 883,00 

  
Sum 23 183,00 

Resultat 16 622,00 
 
 

Balansen 

Balansen er en oppstilling over hvor mye fylkeslaget har på konto, eventuell gjeld eller 
utestående betalinger fra alle, og hva laget eier.  
 
En fordring er det andre skylder dere, altså det motsatte av gjeld. Gjeld er det dere skylder 
til andre (for eksempel regninger som ennå ikke er betalt). Når noen skylder laget penger 
står det på eiendeler, og når fylkeslaget skylder noen andre penger står det under gjeld. 
Egenkapitalen er summen av eiendeler minus gjeld. Eiendeler minus gjeld og egenkapital 
skal alltid bli null. 

 
Eksempel på balanseregnskap: 
 

Eiendeler  Gjeld og egenkapital 

Konto 10 000,00 Egenkapital 9 700,00 
Fordringer 1 200,00 Gjeld 1 500,00 
Sum eiendeler 11 200,00 Sum gjeld og EK 11 200,00 
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Partifinansiering, frifond og andre inntektsordninger 

For lokallag:  
 
Frifond-ordningen er den viktigste inntekten for lokallag. Hvert år får Unge Venstre 
sentralt et stort beløp som skal deles ut til lokallagene for å skape aktivitet.  
 
Frifond-penger kan brukes på alt bortsett fra lønn og alkohol. I Unge Vensre deler vi ut 
disse pengene basert på søknader. Bruk skjemaet som ligger under ”Filbase” på 
nettsiden. I søknaden skriver dere hva dere trenger penger til, og hvor mye dere søker. 
Dette kan for eksempel være til innkjøp av mat til medlemsmøte, reise til deltakere eller 
innledere til møte, eller materiell dere skal kjøpe til skolebesøk. Søknaden kan sendes 
både i forkant og etter arrangementet.  
 
Når arrangementet eller innkjøpet er gjort må dere levere en enkelt rapport dere dere 
kort må si hvor mye penger som er brukt, og hva de er brukt på. Organisasjonssekretær 
i Unge Venstre er den som administrerer denne ordningen. 
  

For fylkeslag: 

Som ungdomsparti har fylkeslaget rett på partistøtte. Dette søkes om og rapporters på 
www.partiportalen.no. For å få partistøtte må man en gang i året logge seg inn å 
bekrefte/oppdatere hvem som sitter styret. Dette bør gjøres så tidlig som mulig i januar.  

Før 1. juni hvert år må fylkeslaget levere regnskapsrapport på partiportalen. Følg med 
på informasjon fra generalsekretær når denne fristen nærmer seg. Denne 
rapporteringen er det viktigste økonomiansvarlige fra fylkeslag gjør i løpet av året.  
 
Andre ordninger (gjelder både lokallag og fylkeslag):  

Mva.kompensasjon (momskompensasjon) – Et enkelt skjema på sendes inn til Unge 
Venstres generalsekretær i løpet av august. Kompensasjonen kan gi opp til syv prosent 
av alle utgifter fylkeslaget har hatt.  

Grasrotandel – Norsk Tipping har en ordning der de gir en liten prosentandel av det 
man spiller for til frivillige organisasjoner. Den som spiller kan velge hvilken 
organisasjon som skal få denne andelen. Registrer fylkeslaget i frivillighetsregistre og få 
foreldre, besteforeldre og Venstre-medlemmer til å gi sin grasrotandel til Unge Venstre.  

Ventres studieforbund – Venstres studieforbund kan gi støtte til kurs og 
opplæringsaktivitet. Har dere arrangert regionalakademiet er dette en fin mulighet til å 
få støtte. Dere kan også søke om å få støtte for f.eks styremøter, da dette regnes som 
opplæring i styrearbeid. Fristen for å søke om støtte fra studieforbundet er i januar. Se 
oppdatert informasjon på venstre.no/organisasjon/vs/  

Fylkeskommunale og kommunale ordninger – Mange fylkeskommuner  og 
kommuner har egne ordninger for frivillige organisasjoner. Undersøk om frister og 
kriterier for å søke på disse.   
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KAPITTEL 3: ÅRSMØTE 
 

Årsmøtet er det høyeste organet i fylkeslaget og lokallaget, og her fattes de viktigste 
beslutningene. Hvor stort man ønsker å gjøre årsmøtet og hvor mange saker man ønsker å 
behandle er litt opp til dere. Derfor er dette kapittelet inndelt i må, bør og kan. 

 
Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år, ekstraordinært årsmøte kan avholdes når 
fylkesstyret finner det nødvendig eller når en fjerdedel av medlemmene i fylkeslaget 
krever det. Mer om ekstraordinært årsmøte på slutten av kapittelet. 

 

Før årsmøtet 

Må: 
- Finn en dato, lokale (tips til møtelokaler finner du i kap. 5) og klokkeslett for 

årsmøtet. Opprett gjerne et Facebook-arrangement. 
- Det må innkalles minst 14 dager før årsmøtet, via e-post eller post. Alle sakspapirer 

må ikke være klart 14 dager før, dere kan gjerne sende ut en 1.innkalling som et 
varsel om årsmøte, tid og sted, og frister for innsending av saker. Innkallingen må 
sendes til alle medlemmer i fylkeslaget eller lokallaget. E-posten til alle medlemmer 
finner du i medlemsregisteret (mer om medlemsregisteret i vedlegg 4). Alle saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest én uke før 
årsmøtet avholdes. 

- Sende ut sakspapirer (helst senest én uke før møtet) 
Se vedlegg 1 for eksempel på en årsmøteinnkalling og sakspapirer 

 

Bør: 
- Om dere ikke har det allerede, bør det nedsettes en valgkomité. Dette bør gjøres i 

god tid, ettersom valgkomitéen trenger tid på å lage en innstilling til nytt 
fylkesstyre eller lokallagsstyre. For små lag er det ikke nødvendig med 
valgkomité, da kan valget også bare tas direkte på årsmøtet.  

- Ringe alle medlemmer for å høre om de vil komme og/eller stille til styret. 
 

Kan: 
- Ha årsmøte i kombinasjon med et medlemsmøte ved å invitere noen til å holde en 

innledning om noe dere er interessert i før møtet. Dette er spesielt aktuelt om dere 
ikke planlegger å avholde et langt og omfattende møte. Les mer om 
medlemsmøter i kap. 5 

- Ta kontakt med lokale medier. Da kan dere forhåpentligvis få oppslag før møtet 
eller få en journalist til å komme på møtet. 

- Ha stand (les mer om stand i kap. 5) for å reklamere for Unge Venstre og årsmøtet. 
- Invitere noen til å holde en hilsningstale. Det kan for eksempel være en fra 

sentralstyret (leder?) på vegne av Unge Venstre, fylkesleder i Venstre eller 
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fylkesleder i ungdomspartier/ungdomsorganisasjoner dere samarbeider godt med i 
fylket. 

 

På årsmøtet 

Må: 
- Velge en ordstyrer, en referent og to protokollsignatarer (de som skriver under på 

at det som står i protokollen er riktig). 
- Skrive en protokoll (referat) der dere har med hvor og når møtet var, hvem som var 

tilstede og hvilke vedtak som ble fattet. 
- Velge et styre med minst tre medlemmer, inkludert leder. 
- Velge en som er økonomiansvarlig (helst en som er over 18 år) i styret. 
- Få tak i kontaktopplysninger til alle i det nye styret (fornavn, etternavn, e-post, 

telefon og personnummer (trengs til oppdatering av Brønnøysundregisteret). 
- Vedta et budsjett (les mer om økonomi i kap. 2) 

 
Bør: 

- Vedta en virksomhetsplan for fylkeslaget (se vedlegg 2 for to eksempler på 
virksomhetsplaner) 

 
Etter årsmøtet 

Må: 
- Skrive ut protokollen slik at protokollsignatarer kan lese igjennom og skrive under. 

Etter det er underskrevet, scan (det finnes mange gode apper for dette) det og 
send i skjema for fylkeslagsrapport som du finner under ”Filbase” på nettsiden.   

- Registrer endringer i styresammensetning og vedtekter i Brønnøysundregisteret. 
Hør med sekretariatet om du trenger hjelp. Se først guide her 
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-melder-du-endringer/ 

Bør: 
- Ha et styremøte kort tid etter årsmøtet der dere kan planlegge aktivitet fremover. 

 
 

Tips for å gjøre årsmøtet ekstra bra: 

- Arranger noe sosialt etter årsmøtet. For eksempel en årsmøtemiddag eller 
årsmøtefest. 

- Vær tidlig ute med å oppfordre folk til å forberede innlegg til generell politisk 
debatt. 

 
Gi gjerne noen i styret ansvaret for å skrive en eller flere politiske uttalelser dere kan 
behandle på møtet. Dere kan også gjerne oppfordre andre utenfor styret til å fremme 
uttalelser, for eksempel lokallagene. 
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KAPITTEL 4: REPRESENTASJON I VENSTRE OG UNGE VENSTRE 
 

Fylkeslaget har rettigheter til representasjon i organer både i Venstre og Unge Venstre. I 
utgangspunktet er det fylkesleder som møter, eventuelt en nestleder eller et annet 
styremedlem og fylkesleder ikke kan. Her står det litt om rettigheter og forventninger til 
fylkeslaget i ulike organer. 

 

Unge Venstre 

Landsstyret 
Landsstyret i Unge Venstre er organisasjonens øverste besluttende organ mellom 
landsmøtene. Det er sammensatt av sentralstyret, seks representanter valg av landsmøtet 
og deres varaer, og en representant fra hvert fungerende fylkeslag. 

 
Det er omtrent fire til seks landsstyremøter i året. Landsstyret vedtar blant annet budsjett 
for organisasjonen, virksomhetsplan og politiske uttalelser. 

 
Å møte i Landsstyret er en ypperlig måte å påvirke Unge Venstre som organisasjon, så send 
gjerne en nestleder eller en annen i styret om fylkesleder ikke kan møte. 

 
Rettigheter: 

- Alle fungerende fylkeslag har én representant for fylkeslaget i Landsstyret 
 

Plikter: 
- Unge Venstre sentralt forventer at fylkeslagene følger opp vedtak som fattes i 

landsstyret som påvirker fylkeslagene. For eksempel hvis vi vedtar i 
Virksomhetsplanen at Unge Venstre skal ha X antall medlemmer ved utgangen av 
neste år, forventer Unge Venstre sentralt at ditt fylkeslag tar deres del av arbeidet 
for å oppnå det målet. 

 
Landsmøtet 
Landsmøtet er det øverste besluttende organet i Unge Venstre. Landsmøtet avholdes årlig, 
vanligvis i oktober, og består av landsstyret og representanter fra alle fungerende 
fylkeslag. 

 
Alle fungerende fylkeslag får minst én utsending, hvor mange de får beregnes ut fra antall 
betalende medlemmer. 

 
Landsmøtet behandler politiske uttalelser, Unge Venstres politiske plattform, 
vedtektsendringer og politiske og organisatoriske prioriteringer for Unge Venstres 
sentralstyre det kommende året. Det er også Landsmøtet som velger sentralstyre, 
landsstyre, internasjonalt utvalg, valgkomité og kontrollkomité. Noen saker blir ikke 
behandlet hvert år, men for eksempel annet hvert år. 
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Mer informasjon om landsmøte blir sendt ut til alle fylkesledere i forbindelse med 
innkalling. 

 

Venstre 

Det er vanlig at Unge Venstre får ha en representant i diverse styrer og komitéer i det 
lokale Venstrefylkeslaget. 

 
Eksempler på dette er: 

- Fylkesstyre 
- Valgkomité 
- Nominasjonskomité 
- Møterett på gruppemøter for fylkestingsgruppe 
- Diverse komitéer på fylkesårsmøte – for eksempel redaksjonskomité og 

fullmaktskomite 

Husk at det skilles mellom møterett og stemmerett. 

Rettigheter: 
Vedtektsfestet rett til representasjon: 
Det første dere kan gjøre er å sjekke vedtektene til Venstre-laget, om det står noe der. Det 
er vanlig at sideorganisasjonene (dermed også Unge Venstre) er representert hvert fall i 
fylkesstyret. 

 
Representasjon gjennom sedvane: 
Det kan hende det ikke står i Venstrelagets vedtekter at Unge Venstre får være representert 
i alle styrer og komitéer, men at dere likevel vanligvis gjør det. For eksempel kan det gjelde 
valgkomité og nominasjonskomité, der deres rett til å ha en representant i komitéen blir 
bestemt når komitéen nedsettes. Det vil si at når det velges komité står det også i tillegg til 
navnene på de innstilte: «Representant oppnevnt av Unge Venstre». Dermed er det viktig å 
være observant og følge med når komitéer nedsettes, slik at dere sikrer dere en plass der. 
Unge Venstre har en egen delegasjon på Venstres landsmøte, men jobb gjerne for å få 
lokale UV-folk med på fylkets delegasjon, enten ved navn eller at dere jobber for å få en 
plass/noen plasser der det står «Oppnevnes av Eksempel Unge Venstre». Unge Venstre- 
delegasjonen skal nemlig ha plass til både sentralstyret og direktevalgte i Unge Venstre, så 
fylkesleder bør få plass på fylkets Venstre-delegasjon. 

 
Plikter: 
Venstre og Unge Venstre er to forskjellige organisasjoner, men støtter hverandre. Både 
Venstre og Unge Venstre jobber jo for mange felles saker, og har mye å vinne på å ha et 
godt samarbeid. 

 
Noen tips om hvordan man kan få et godt samarbeid med Venstre i fylket: 
Venstre er veldig glade for unge og engasjerte Unge Venstre-folk. Med litt «goodwill» og 
godt samarbeid, kan også Unge Venstre få gjennomslag i Venstre både politisk og 



17  

organisatorisk (for eksempel bedre UV-representasjon i Venstre-organer). Her er noen tips 
til hvordan man kan få et godt samarbeid og skape tillitt. 
Det viktigste tipset er nok å bidra i valgkampen. Dermed kan dere for eksempel ved valg av 
landsmøtedelegasjon argumentere med at siden dere hjelper til i valgkampen, burde dere 
få være med på å bestemme politikken. 

 
- Ta konstruktive initiativ, for eksempel på fylkesstyremøtene. 
- Hjelp til med listestilling. For eksempel hvis det er kommuner Venstre sliter med å 

stille liste i, kan dere ringe Unge Venstre-medlemmer registrert i kommunen og 
oppfordre dem til å stille på liste slik at det skal være mulig å stemme Venstre i 
kommunen. 

- Still opp på arrangementer i regi av det lokale Venstre-laget. For eksempel stands, 
fylkesstyremøter, medlemsmøter og Lokalpolitisk nettverk. Skap en tillitt til at Unge 
Venstre stiller opp. 

- Vis dere frem på fylkesårsmøtet. For eksempel ved at Unge Venstre-medlemmer 
holder gode og konstruktive innlegg i generell politisk debatt og fremmer 
uttalelser. 

- Vær bevisst på hvilke kamper dere skal ta og ikke, spesielt politisk. 
- Bli kjent med Venstre-folk! Vær imøtekommende når for eksempel lokallagsledere 

vil ha hjelp til å rekruttere unge i sitt lokallag, men det er også lov til å si ifra hvis 
dere ikke har kapasitet. 
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KAPITTEL 5: TIPS OG EKSEMPLER 
 

Hvordan arrangere et medlemsmøte? Tips & triks 

Et medlemsmøte er vanligvis et “temamøte” åpent for alle, der noen først er invitert til å 
holde en innledning og det deretter for eksempel er diskusjon og eventuelt mat. Et 
medlemsmøte kan også ta form som et bedriftsbesøk, workshop, skriveverksted, 
bannermaling osv. I blant kan det også være hensiktsmessig å arrangere medlemsmøtet 
som noe sosialt, som en filmkveld eller Quiz-kveld. 

Her er et eksempel på en huskeliste for et temamøte med innleder: 

Må: 

• Lokale 
Dere trenger et sted å være, der det er plass til alle, enkelt å komme seg til og gjerne 
så billig som mulig (helst gratis). Kanskje kan det være en idé å finne et fast sted dere 
kan være, både på styremøter og medlemsmøter? Tips til steder å finne møtelokaler 
billig/gratis er rådhus, bibliotek, skoler, ungdomsklubber og kaféer. Er man ikke så 
mange er det selvfølgelig også fult mulig å være hjemme hos noen. Et annet tips 
kan være å høre med deres lokale Venstre-lag om de har kontorer/faste steder de 
pleier å ha møter. 

 
• Tema og innleder 

Usikker på tema? Hør med de andre i fylkeslaget hva de vil lære mer om eller finn 
aktuelle saker. Skolering innen for eksempel debatt, tale, verving osv. kan også være 
tema for et medlemsmøte. Tips til innledere kan være politikere, forfattere, fagfolk, 
andre organisasjoner, Venstre-folk eller tillitsvalgte i Unge Venstre. Ønsker du noen i 
Unge Venstre som kan snakke om Unge Venstres politikk eller holde en skolering er 
det bare å ta kontakt på unge@venstre.no. Utvalgene i Unge Venstre (klima- og 
miljøutvalget, kunnskapspolitisk utvalg og internasjonalt utvalg) kan man også 
henvende seg til om man ønsker medlemsmøter om klima, miljø, skole eller 
internasjonale saker. 

 
• Folk 

Start tidlig med å mobilisere folk til å komme, slik at de rekker å holde av dagen. Det 
er vanlig å opprette et Facebook-arrangement (gjerne gjennom fylkeslagets side) 
man kan invitere alle aktive og folk man tror er interesserte til. I tillegg kan man dele 
arrangementet fra siden. For å nå ut til nye medlemmer kan man også henge opp 
plakater, invitere alle medlemmer gjennom e-post eller rett og slett invitere 
medlemmer ved å ringe dem (dette kan gjøres i kombinasjon med ringerunde, se 
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kap. 1). Begynn mobiliseringen tidlig, men husk også å minne folk på det når det 
nærmer seg. 

 
• Hvis behov for det: Projektor 

Hør med innleder om vedkommende skal ha feks en powerpoint-presentasjon og 
dermed trenger projektor og lerett/hvit vegg. Husk også pc og overgang som funker 
med projektoren! Har dere ikke projektor, er det også en mulighet å gi beskjed til 
innleder om det på forhånd. 

 
• Innledergave 

Forslag til innledergaver kan være litt fin sjokolade, vin, gavekort eller blomster. 
Begrens denne gaven til maks 100 kr.  

 
Bør: 

• Mat 
Dette avhenger av deres egen økonomi, om dere har råd til det. Men har dere råd til 
det, er det veldig god stemning med mat. Bestill gjerne fra et sted der det er mulig å 
betale med faktura (hvis dere ikke har eget kort til kontoen), hvis ingen kan legge 
ut. Husk å høre med folk om de har noen allergier. Har dere ikke så mye penger kan 
dere komme langt med en litt billigere løsning - frukt, kjeks og sjokolade. 

 
• Media/Pressemelding 

Det er mulig å få medieoppslag på at dere avholder et medlemsmøte. Skriv en 
pressemelding i forkant, ta kontakt med en journalist (i lokalavisen), og snakk gjerne 
med journalisten igjen etter møtet. Pressemeldingen kan for eksempel handle om 
temaet på møtet («Unge Venstre diskuterte tiltak for å redusere frafall i vgs»), en 
spennende innleder («Unge Venstre inviterte Utdanningsforbundet for å snakke om 
tiltak for å redusere frafall i vgs») eller noe spennende dere gjorde. Husk å ta (fine) 
bilder! 
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Hvordan arrangere et skolebesøk? Tips & triks 

Unge Venstre kan besøke skoler for å dele ut brosjyrer, verve nye medlemmer, invitere interesserte 
med på medlemsmøter og så videre. Dette kan være en effektiv måte å møte mange mennesker i 
UV sin aldersgruppe. 

Hva trenger du? - Huskeliste når du arrangerer skolebesøk 
 

Må: 
• Skole 

Merk deg at ulike skoler har ulike regler og sedvaner for skolebesøk av politiske 
partier. Så send uansett en e-post god tid i forveien (et par uker), om at dere ønsker 
å besøke skolen og spørsmål om det passer. Vær strategisk når dere velger en skole 
- på hvilke skoler går det potensielle nye UV-medlemmer? Det er også mulig å 
besøke samme skole flere ganger. 

 
• Materiell 

Det dere trenger av brosjyrer, plakater, rollups, duk. Husk å ta med nok, og noe 
praktisk å bære det i. 

Tips: Finn ut hva som er mest praktisk for dere – å ha med messedisk eller å låne et 
bord på skolen. Det pleier vanligvis å gå helt greit å låne et bord i kantinen, men 
spør gjerne skolen. Har dere ikke materiell kan dere henvende dere til Unge Venstre 
sentralt (unge@venstre.no). De kan hjelpe til med å skaffe det og de har malene om 
dere kan trykke det opp selv. 

 
� «Jeg vil ha mer informasjon»-liste (Ark + penn) 

Mange har en høy terskel for å melde seg inn i et ungdomsparti bare etter et 
skolebesøk. Ta med ark og penn, og lag en liste der de som er interessert i mer 
informasjon kan skrive seg opp. Slik kan dere få kontaktet dem senere, for eksempel 
neste gang det er medlemsmøte 

 
Tips: Det kan være litt høy terskel å være den første som skriver seg på en helt blank 
liste, så skriv inn deres egne navn/fiktive navn så det allerede er noen navn på 
listen. 

 
• Folk 

Minimum to stykker, men gjerne flere. Hvis det er mulig er det supert å ha med 
noen som går på skolen dere besøker eller kjenner noen som går der. 

 
• Transport 

Både folk og materiell skal fraktes, og det kan være lurt å planlegge logistikken så 
tidlig som mulig. Har ingen en bil tilgjengelig og kollektivtransport er uaktuelt, kan 
man høre med det lokale Venstre-laget i området om noen der kan kjøre dere (ofte 
er de bare kjempeglade for at dere skal besøke en skole i deres kommune). 
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• Til UV-deltakere på skolestanden som går på skole: Politisk fravær-brev 
Skolebesøk er selvfølgelig i skoletiden, og da kan det hende noen behøver politisk 
fravær for å være med. Skjema for dette finner du på politiskfravær.no.  

 

Kan: 
• Lokale brosjyrer 

Til høyre ser du et eksempel på en lokal Unge 
Venstre-brosjyre, fra Rogaland Unge Venstre 
høsten 2015. 

 
• Noe spiselig 

Det er god stemning, og trekker flere til 
standen. For eksempel kan noen bake 
muffins/boller/kake, kjøpe inn godteri eller 
Liberale Pastiller (se under: Materiell). 
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Hvordan arrangere ringerunder 

Ringerunder (dvs. ringe medlemmer) er en effektiv måte å minne folk på å betale 
medlemskontingenten og/eller informere om kommende arrangementer. Husk at mange 
ikke tar telefonen eller likevel glemmer å betale kontingenten etter å ha blitt ringt, så det 
er behov for mange ringerunder i løpet av et år. Det er også vanlig at Unge Venstre har en 
eller flere nasjonale ringerunde-dager. 

 
Se vedlegg 3 for mal for ringerunder, der står det også en del tips og triks for selve 
ringingen. 

 
Mål: 

• Folk 
Kanskje fylkesstyret, folk dere vet er ekstra gode til å ringe eller bare hvem som 
helst. De aller fleste har ikke noe problem med ringerunder etter litt trening, men 
merk at noen ikke er komfortable med det, så da kan dere enten finne andre 
arbeidsoppgaver til dem (for eksempel oppdatere medlemsregisteret) eller at de 
kan få begynne litt rolig. Det er fullt mulig å arrangere ringerunder i forkant av et 
annet arrangement, for eksempel medlemsmøte eller styremøte. En annen 
mulighet er å fordele telefonnummere og navn på flere, også kan de ringe når de 
har tid innenfor en gitt frist, og dermed slipper alle å møtes om ingen har tid på 
samme tidspunkt. 

 
• Medlemslister 

Se vedlegg 4 for guide til medlemsregisteret. Navn, siste betalingsår og 
telefonnummer må med, men det er også praktisk å kunne se fødselsdato, hvor de 
bor og e-postadresse. 

 
� Mål for ringerunden 

Ringerunden må ha et mål, men det kan gjerne være flere ting. For eksempel kan 
det være lurt å først spørre om informasjonen i medlemsregisteret stemmer, og 
deretter be dem betale medlemskontingenten (for det var noe du «tilfeldigvis» 
oppdaget da du sjekket medlemsregisteret!). Til slutt kan man informere om 
aktivitet fremover, og oppfordre dem til å bli med. 

 
• Telefoner 

Alle ringer med egne telefoner. Har noen et veldig kjipt telefonabonnement får 
man heller tilby at fylkeslaget kan refundere om de sender kvittering (sjekk da 
faktiske kostnader fra ringingen). 

 

Bør: 
� Ha fremtidige aktiviteter å reklamere for 

Det er supert om dere på ringerunden kan ha aktivitet ikke så langt frem i tid som 
dere kan oppfordre dem dere ringer, spesielt de som virker gira, om å komme på. 

 
• Mal for ringing 
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Ikke alle har vært med på ringerunder før, og da er det greit å ha noe å støtte seg 
på. Se vedlegg 3 for et eksempel på en mal. Det er uansett praktisk at alle som 
ringer har en oversikt over telefonnummer man betaler medlemskontingenten til 
og tid og sted for fremtidige arrangementer. 

 

Organisasjonskart 

Hvem er hvem i Unge Venstre? Og hvem kontakter jeg når jeg lurer på dette eller dette? 
Her er en oversikt over hvordan Unge Venstre er bygd opp, og hvem man kan kontakte for 
ulike spørsmål. Det står også referert underveis i permen hvem man tar kontakt med for 
spørsmål om ulike ting. 

 
Kontaktinfo ligger ute på ungevenstre.no. Hovedregelen er at man sender mail til 
unge@venstre.no. 

 

 
Ellers kan man merke seg: 

� For organisatoriske/administrative spørsmål (for eksempel angående bankkonto, 
fylkeslagsrapport, medlemsregister osv.) ta kontakt med sekretariatet. 

� For politiske spørsmål, ta kontakt med leder i Unge Venstre 
� Skjer det noe alvorlig, ta kontakt med leder i Unge Venstre eller generalsekretær 

 
Ellers kan sentralstyret hjelpe til med det meste, spesielt fylkesfadder. 
Er du usikker på hvem du skal kontakte, bare send en mail til unge@venstre.no, så blir du 
sendt riktig sted. 
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Hvor finner jeg...? 

Her er en oversikt over ting som er vanlig å lure på hvor man finner og hvor man finner det. 
 

Organisasjonsnummer: Søk opp fylkeslaget i Brønnøysundregisteret 
Normalvedtekter for fylkeslag: Scroll helt nederst på ungevenstre.no, og trykk på Filbase 
-> Vedtekter -> Normalvedtekter for fylkeslag 
Skoleringspermen: Send en mail til unge@venstre.no, så får du den tilsendt. 
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VEDLEGG 1: INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTE 
 

 

Eksempel på innkalling 

Innkalling til årsmøte i Eksempel Unge Venstre 

Tid: Lørdag 01.januar 2018, kl. 17 
Sted: Rådhuset, rom 35 

 
Fylkesstyrets forslag til saksliste: 
ÅM 01/18 – Åpning og konstituering 
ÅM 02/18 – Generell politisk debatt 
ÅM 03/18 – Årsmelding og regnskap 
ÅM 04/18  Virksomhetsplan 
ÅM 05/18– Budsjett 
ÅM 06/18 – Politiske uttalelser 
ÅM 07/18 – Vedtekter 
ÅM 08/18 – Valg 
ÅM 09/18 – Eventuelt 

 
Ønsker du å stille til styret? Ta kontakt med leder i valgkomitéen Navn Navnesen på 
epost@epost.no eller tlf. 12345678 
Før møtet blir det en innledning om internasjonal politikk av Noen Noensen, internasjonal 
leder i Unge Venstre. 

 

 
 

Eksempel på sakspapirer 

Årsmøte i Eksempel Unge Venstre 

ÅM 01/18 Åpning og konstituering 

a) Valg av ordstyrere, referenter og protokollsignatarer 

Styrets innstilling: 
Ordstyrere: Navn Navnesen 
Referenter: Navn Navnesen 
Protokollsignatarer: Navn Navnesen og Navn Navnesen 

 
b) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styrets innstilling: 
ÅM 01/18 – Åpning og konstituering 
ÅM 02/18 – Generell politisk debatt 
ÅM 03/18 – Årsmelding og regnskap 
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ÅM 04/18 – Virksomhetsplan 
ÅM 05/18 – Budsjett 
ÅM 06/18 – Politiske uttalelser 
ÅM 07/18 – Vedtekter 
ÅM 08/18 – Valg 
ÅM 09/18 – Eventuelt 

ÅM 02/18 Generell politisk debatt 

ÅM 03/18 Årsmelding og regnskap 
[Sett inn årsmelding] 
[Sett inn regnskap] 

 
ÅM 04/18 Virksomhetsplan 
[Sett inn virksomhetsplan med eventuelle vedtatte endringer] 

 
ÅM 05/18 Budsjett 
[Sett inn budsjett] 

 
ÅM 06/18 Politiske uttalelser 
[Sett inn innkomne politiske uttalelser og forslagsstiller] 

 
ÅM 07/18 Vedtekter 
[Sett inn vedtektene for fylkeslaget. Har dere ikke endret vedtektene deres er det Unge 
Venstres normalvedtekter som gjelder for fylkeslaget] 
[Sett inn eventuelle innkomne endringsforslag til vedtektene] 

 
ÅM 08/18 Valg 

 
Valgkomitéens innstilling til fylkesstyre i Eksempel Unge Venstre 2016: 

Valgkomiteen innstiller på: 

Leder: Navn Navnesen (gjenvalg) 
1.Nestleder: Navn Navnesen (gjenvalg) 
2.Nestleder: Navn Navnesen (ny i dette verv) 
Økonomiansvarlig: Navn Navnesen (gjenvalg) 
Styremedlem: Navn Navnesen (ny) 
Styremedlem: Navn Navnesen (ny) 
Styremedlem: Navn Navnesen (gjenvalg) 
1.Vara: Navn Navnesen (gjenvalg) 
2. Vara: Navn Navnesen (ny) 
3.Vara: Navn Navnesen (ny) 

 
Fylkesstyrets innstilling til valgkomité 2016: 

Fylkesstyret innstiller på: 
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Leder: Navn Navnesen 
Medlem: Navn Navnesen 
Medlem: Navn Navnesen 

 
Fylkesstyrets innstilling til internrevisor: 
Fylkesstyret innstiller på: Navn Navnesen 

 
ÅM 09/18 – Eventuelt 
[Sett in eventuelle eventueltsaker] 
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VEDLEGG 2: MAL FOR    RINGERUNDER 
 
Her er et eksempel på en mal for ringerunder. Rediger den slik at den passer målet deres med 
ringerunden (betale kontingenten, oppdatere medlemsregisteret, reklamere for arrangementer?). 
Har dere planlagt noen fremtidige arrangementer, husk å legg ved hva, tid og sted for dem helt 
nederst, så alle som ringer har det foran seg. 
 
 
Hvordan kan man betale medlemskontingenten? 

- Vipps, ved at de logger inn på Vipps, velger «Betal» og søker opp «Unge Venstre kontingent» 
eller #29287 

- Sende sms NUV BETAL 50 til 1938 
- De får tilsendt faktura på e-post, ved at du noterer deg at de skal få faktura på epost 
- Kontooverføring: Overføre 50 kr til kontonr 1720 21 65591, og merke betaling med navn.  

OBS: Viktig å vite når du ringer 

- Du har ikke selv mulighet til å melde noen ut. Dermed skal du heller ikke love noen det. 
Forklar dem at om de ønsker å melde seg ut og slutte å bli ringt hele tiden så må de selv 
sende mail til unge@venstre.no. Da får de også en bekreftelse på at de er utmeldt.  

- Det er blitt mindre vanlig å kjøpe tjenester gjennom telefonabonnement, derfor er det flere 
abonnement der det ikke er mulig. Vi forsøker derfor å få flere til å betale med Vipps enn 
med sms, ettersom det ofte ikke går igjennom med sms.  

Mal til samtalen: 
PS: Det er fullt lovlig å lage sin egen vri! Men dette er sånn jeg pleier å ringe.  Virker folk gira er det 
lov å prøve å få dem til å bli aktive. Er de sinte og vil melde seg ut, er det lov å bare si hvordan de 
kan gjøre det. 

- Presenter deg selv 
Hei, dette er X fra Eksempel Unge Venstre som ringer 

- Vi bare ringer alle medlemmene våre for å sjekke at informasjonen vi har i medlemsregisteret 
stemmer. Så stemmer det at du heter XXX, (sjekk om info stemmer, og skriv ny info hvis det er feil. 
Sjekk e-post, adresse og fødelsdato.) 

- (Etter å ha gått gjennom all informasjonen): Og så ser jeg at du ikke har betalt 
medlemskontingenten for i år! Det er veldig enkelt å gjøre, det er bare å enten betale med Vipps, 
sms eller faktura, og det hjelper oss veldig mye! 

- Alternativ 1, de vil betale: Det er supert, tusen hjertelig takk, det hjelper oss kjempemye! (Virker 
de gira kan du godt nevne at det er mulig å bli aktiv hvis de vil det, fortelle om fremtidige 
arrangementer). 

- Alternativ 2, de vil ikke betale: Oi, får jeg spørre om hvorfor eller om det er noe vi kan gjøre 
for at du skal ønske å fortsette å være medlem hos oss?  (Videre – se «Hvordan svare folk 
som ikke vil betale») 

- Hadebra, takk for hjelpen og for at du vil være medlem hos oss! 

 
Hvordan svare folk som vil melde seg ut? 

- Jeg er bare ikke så aktiv/har ikke tid til å være aktiv 
Åja, men vi ønsker deg likevel som medlem hos oss – vi behøver så mange medlemmer som 
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mulig, uansett om de er aktive eller ikke. Jo større organisasjon vi er, jo mer gjennomslag får 
vi! Pluss at vi får masse penger fra staten per medlem, selv om du bare betaler 50 kr. Så det 
hjelper oss utrolig mye om du betaler kontingenten! 

 
- Jeg er uenig i XXX 

Diskuter i vei, forsøk å overbevis dem. Husk å si at Unge Venstre er en organisasjon med mye 
takhøyde. Det er fullt lov til å være uenig med resten av organisasjonen, og det er nok 
mange av medlemmene våre som er. 

 
- Jeg er aktiv i Venstre i stedet 

Ikke noe grunn til å ikke støtte Unge Venstre også! Vi hjelper jo Venstre i valgkampen for 
eksempel. 

 
- Jeg er ikke så opptatt av politikk 

Det spiller ingen rolle, vi behøver så mange medlemmer som overhode mulig, så det hjelper 
utrolig mye om du vil fortsette å være medlem hos oss. Og hvis du har lyst til å lære mer om 
politikk har vi ofte medlemsmøter eller seminarer osv. 

 
- Jeg har flyttet 

Spør om de vil bytte fylkeslag. I så fall kan de sende mail til unge@venstre.no med ny 
adresse. I mellomtiden: betal kontingenten ved å…. 

 
- JEG HAR MELDT MEG UT 14 GANGER SLUTT Å RING MEG 

Beklager så mye for det! Hvis du skal melde deg ut, og dermed få en bekreftelse på at du er 
utmeldt så du ikke får masse telefoner, send mail selv til unge@venstre.no. De fikser det.  

 
Hvis folk vil bli aktive/virker positive: 

- Be dem like fylkeslagets side på facebook for å følge med på hva som skjer 
- Hvis du er komfortabel med det (og det virker som om vedkommende på telefonen også er 

det), spør om det er ok at du adder dem på Facebook, så du kan legge dem til i UV 
Baksiden/intern facebookgruppe 

- Reklamer for fremtidige arrangementer (Sommerleir!! Evt. lokale arrangementer) 

Svarer de ikke? 
Send sms med noe sånt som: 
«Hei! Jeg ringte deg bare for å minne deg på å betale medlemskontingenten for i år. Det er veldig 
enkelt, feks. ved å betale med Vipps («Kjøp noe» -> «Unge Venstre kontingent»). Håper du vil 
fortsette å være medlem hos oss! For øvrig er alle velkomne til [fyll inn arrangement, tid og sted]. 
Hilsen XX, Eksempel Unge Venstre» 
 
Andre ting man kanskje må svare på: 
 

- Jeg har betalt allerede, via sms. 
Det er ikke registrert i medlemsregisteret. Men er du helt sikker på at du har gjort det, så 
send en screenshot av betalingen til unge@venstre.no, så kan de registrere deg som 
betalende medlem.  
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- Jeg har betalt allerede  
I medlemsregisteret står det registrert at du ikke har betalt. Sikker på at du har betalt i år, og 
ikke bare i fjor? Du skal være registrert her hvis du har betalt. Men hvis du mener du har gjort 
det, så ta kontakt med unge@venstre.no , og send gjerne bankutskriften/screenshot av 
overføringen. 

 
Tips & Triks: 

- Til de som vil betale: Tilby dem at du også sender dem sms med hvordan de kan betale (Så de 
liksom ikke sier at de betaler, men glemmer hvordan og hva de skal skrive). Dette gjelder 
spesielt sms-betalinger. 
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VEDLEGG 3: VEILEDER TIL UNGE VENSTRES MEDLEMSREGISTER 
 

Webadresse: ungevenstre.hypersys.no 
 

Innlogging 
Gå til ungevenstre.hypersys.no og skriv inn enten e-postadressen du er registrert med i 
medlemsregisteret. Dersom du ikke vet hvilken e-postadresse du er registrert med, ta 
kontakt med sekretariatet i Unge Venstre.  

 
Dersom du ikke har passord fra før av, men bare e-postadressen du er registrert med, trykk 
på «Glemt passord?», og vent på instruksjon på mail. 

 

Finne medlemmer 

 
 

 
 
 
Under ”Valg” (tannhjulet) kan du sortere medlemslisten etter de kriteriene du selv ønsker. Fra 
medlemslisten kan du laste ned ringelister, sende epost, og finne kontaktinformasjon. Er du registrert 
som fylkesleder eller lokallagsleder i ditt fylke kan du endre kontaktinformasjonen til de i ditt 
lokallag/fylkeslag. Det kan være praktisk f.eks i forbindelse med ringerunder.  
 
Skal du sende epost i forbindelse med innkalling til årsmøte kan dette enkelt sendes til alle 
medlemmer fra medlemsregisteret dirkete.  
 
Du velger da alle medlemmer med å markere det lille hvite kvadratet til venstre i bildet, og trykker 
epost. I epostboksen som da dukker opp kan du skrive innkallingen og legge ved vedlegg (funksjonen 
finner du under rød sirkel på illustrasjonen neste side.  
 
Pass på at du velger å sende mailen fra din epost-adresse, det gjør at svar på eposten når frem til deg.  
 
For å unngå at eposten havner i mottakernes SPAM-filter er det lurt å legge inn en formel under 
”Variabler”. F.eks hvis du starter eposten med Hei {{actor.first_name}} vil dette gjøre at mottakeren av 
eposten får opp sitt navn. Dette gjør også innkallingen mer personlig.   
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VEDLEGG 4: VEILEDER TIL UNGE VENSTRES NETTSIDER 
 

Innlogging: 
Gå til ungevenstre.no. Nederst på siden står det «Brukerinnlogging». Klikk her. Skriv inn 
brukernavn og passord. Dersom du ikke har ditt fylkes brukernavn og passord, ta kontakt 
med sekretariatet. 

 
Legge ut nyhetssaker: 
Klikk på «Innlegg» og «Legg til nytt» som vist under. 

 

 
Her kan du legge inn, endre tekst og legge til bilder. For å legge til bilder i nyhetssaken, 
klikk på «Bestem fremhevet bilde» nederst til høyre. 

 

Overordnet administrasjon av poster: 
Dersom du ønsker å time innlegg, forhåndsvise 
de eller slette de, kan du gjøre dette i menyen 
øverst til høyre etter å ha gått inn på «Legg til 
nytt»-innlegg-knappen.
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