
SNUs handlingsprogram 2022/2023

SNUs handlingsprogram tar utgangspunkt i SNUs formål, vedtekter, politiske

plattform og strategier. Handlingsprogrammet fungerer som et styringsdokument

for organisasjonens politiske og organisatoriske prioriteringer for 2022/2023.

Sentralstyre i SNU vil på grunnlag av vedtatt handlingsprogram utarbeide en

handlingsplan med spesifisering av aktiviteter og tiltak for å oppnå målene for den

kommende perioden.

Handlingsprogrammet for 2022/2023 er delt inn i fire kategorier:

organisasjonsutvikling, politisk påvirkning, kommunikasjon og tverrorganisatorisk

samarbeid.

Organisasjonsutvikling

❏ Aktivt rekruttere og verve unge under 26 år slik at antallet tellende

medlemmer når 600 ved mars 2022

❏ Ha fungerende og selvstendige lokallag i minst 5 fylker
❏ Ha 5 fungerende og aktive utvalg som arbeider innenfor sine felt;

kommunikasjon, politikk, faglig, seksuell helse og internasjonalt

arbeid

❏ Styrke vår økonomiske selvstendighet gjennom å undersøke nye

støtteordninger og søke midler for drift

❏ Styrke den faglige og organisatoriske kompetansen til

organisasjonens medlemmer og frivillige

❏ Lage og implementere en verve- og rekrutteringsstrategi

Politisk påvirkning

❏ Aktivt arbeide med vår politiske hovedkampanje om Ja til samtykkelov i

samarbeid med samtykkealliansen gjennom 2021 og 2022

❏ Styrke vårt ungdomspolitiske SRHR-nettverk gjennom etableringen av
bedre møterutiner og tettere oppfølging

❏ Være en aktiv og synlig deltaker i det nasjonale SRHR-nettverket



❏ Være en aktiv og synlig deltaker i det internasjonale SRHR-nettverket

❏ Aktivt sette SRHR på agendaen i den offentlige debatten gjennom

høringsinnspill, politiske utspill og debattinnlegg gjennom hele året og

spesielt i forbindelse med stortingsvalget i 2021

Kommunikasjon:

❏ Aktivt implementere den vedtatte kommunikasjonsstrategien

❏ Utarbeide en kunnskapsbank om utvalgte tema innenfor SRHR på

hjemmesiden

Tverrorganisatorisk samarbeid

❏ 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, slik som RFSU, Press, Skeiv Ungdom og Sex
og Samfunn

❏ Opprettholde og pleie vårt gode forhold og samarbeid med
organisasjonene i Samtykkealliansen


