
ARBEIDSPROGRAM 2020 
SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom jobber med en rekke temaer, deriblant 

abort, prevensjon, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. SNU jobber for 

at alle skal ha råderett over egen kropp og sine reproduktive valg. Alle individer skal ha 

mulighet til å fritt utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma 

eller diskriminering. SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og er 

åpen for alle under 30 år.  

  

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i SNUs formål, vedtekter, politiske plattform, og 

strategier og fungerer som et styringsdokument for organisasjonens politiske og 

organisatoriske prioriteringer for 2020. Styret i SNU vil på grunnlag av vedtatt 

arbeidsprogram utarbeide en handlingsplan med spesifisering av aktiviteter og tiltak for 

å oppnå målene for året.  

 

Arbeidsprogrammet for 2020 er delt inn i fem kategorier: organisasjonsutvikling, politisk 

påvirkning, kommunikasjon, aktivitet, og tverrorganisatorisk samarbeid.  

 

Organisasjonsutvikling  

I 2020 skal SNU:  

- Aktivt rekruttere enkeltmedlemmer så antallet tellende medlemmer når 300 ved 

slutten av 2020  

- Aktivt rekruttere flere organisasjonsmedlemmer så antallet når 10 ved slutten av 

2020 

- Ha fungerende og selvstendige lokallag minst fire steder  

- Ha fungerende og aktive utvalg som jobber med kommunikasjon og sosiale 

medier, arrangementer og møter, politisk arbeid og faglig arbeid   

- Styrke sin økonomiske selvstendighet gjennom å undersøke nye støtteordninger 

og søke midler for drift og prosjekter  

- Styrke den faglige og organisatoriske kompetansen til organisasjonens 

medlemmer og frivillige 

- Lage en rekrutteringsstrategi 

 

Politisk påvirkning  

I 2020 skal SNU:  



- Ha en politisk hovedkampanje som velges av generalforsamlingen 

- Etablere SNU som en synlig og aktiv politisk aktør innenfor SRHR-feltet i Norge  

- Være en aktiv  og synlig deltaker i både det nasjonale og det internasjonale 

SRHR-nettverket 

- Være synlig på utvalgte arrangementer, som konferanser og større møter og 

samlinger for politiske partier og andre organisasjoner  

- Styrke vårt ungdomspolitiske SRHR-nettverk gjennom etableringen av bedre 

møterutiner og tettere oppfølging  

 

Kommunikasjon: 

I 2020 skal SNU:  

- Lage en kommunikasjonsstrategi 

- Utarbeide en kunnskapsbank om utvalgte tema innenfor SRHR på hjemmesiden 

- Implementere og utføre kommunikasjonsstrategien og kommunikasjonsplanen i 

SNUs daglige arbeid 

- Aktivt sette SRHR på agendaen i den offentlige debatten gjennom politiske utspill 

og debattinnlegg  

- Sette en standard for hvordan man snakker rundt SRHR og ungdom 

 

Aktivitet: 

I 2020 skal SNU:  

- Følge opp og støtte aktivitet i lokallag  

- Se på muligheten for politisk og organisatorisk skolering av våre medlemmer i 

form av seminar eller leir hvert halvår 

- Gjennomføre minst ett stort eksternt arrangement (møte, seminar eller debatt) 

hvert halvår om et utvalgt tema   

 

Tverrorganisatorisk samarbeid  

I 2020 skal SNU:  

- Styrke samarbeidet med vår moderorganisasjon Sex og Politikk både faglig og 

organisatorisk   

- Styrke samarbeidet med YSAFE og IPPF  
- Finne nye alliansepartnere som vi kan jobbe med, både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt 

- Formalisere vårt samarbeid med organisasjoner vi allerede har et tett uformelt 
samarbeid med 


