Arbejdsprogram 2017
Formål
Arbejdsprogrammet indeholder de tiltag, som skal hjælpe særligt landsbestyrelsen med at
lede foreningen som landsmødet ønsker, og nå vores fælles mål. Arbejdsprogrammet tager
hensyn til debatten fra sidste års landsmøde, hvor følgende ønskes italesat fra
medlemmernes side:
● Arbejdsprogrammet skal ses isoleret fra et politisk program
● Arbejdsprogrammet skal indeholde strategier
● Arbejdsprogrammet skal indeholde klare mål og fordeling af ansvar
● Formålet med arbejdsprogrammet er at skabe konsistens
● Arbejdsprogrammet skal fokusere på at fastholde organisatoriske procedurer og
indeholde årstidsbestemte procedurerammer for lokalforeninger

Introduktion til 2017s program
Europæisk Ungdom har i løbet af de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Vi har
fået opbygget nogle stærke lokalforeninger der lykkedes med at rekruttere en del nye
medlemmer hvert år. I tema 1 adresserer vi den store udfordring det har været, at fastholde
medlemmer i alle lokalforeninger. Dette gør at der skal hverves rigtig meget hvert år, og det
fjerner ressourcer fra det mere spændende og lystbetonede frivillige arbejde. Derudover gør
det at vi nu er en større organisation også at vores bestyrelser får mere arbejde. Derfor er
det vigtigt at folk der stiller op til særligt landsbestyrelsen gør sig klart at det er en stor
opgave. Derudover bør landsbestyrelsen i fremtiden også omstruktureres på en måde der
passer bedre til vores større organisation. De store lokalforeninger opretter udvalg under
lokalbestyrelsen for at fordele arbejde og inkludere og aktivere medlemmer i endnu højere
grad (ses i alle temaer).
Der sættes særligt ind på den politiske debat i form af politiske ordførerskaber og politiske
arrangementer kun for medlemskredsen. Det betyder ikke at åbne, sociale eller informative
arrangementer falder ud, men de skal i fremtiden suppleres med politikudvikling, debat og
kompetenceløft. Det ses tydeligti tema 1 og 2. Sidst men ikke mindst lykkedes vi nu med at
deltage aktivt på alle de politikudviklende internationale møder i Young European
Federalists, men det internationale arbejde mangler fokus. Derfor sætter vi i tema 3 fokus på
internationalt arbejde. Særligt er det vigtigt at flere ved hvad der foregår og at vi får spredt de
gode erfaringer og historier ud i organisationen igennem udvalg og oplæg lokalt.

Tema 1: Organisation og medlemmer
Europæisk Ungdom skal arbejde for en smartere medlemsvækst
Genbetalingsprocenten er lav, så der bliver brugt mange ressourcer på at hverve hvert år. I 2017
sættes der særlig fokus på den del af medlemsvæksten som omhandler at fastholde
medlemmer:

●

●

●

Nationalt arbejdes der med simplificering af betalinger og registreringer (arbejdet er
igangsat og videreudvikles med softwareudbyderen). I foråret laves en
medlemsundersøgelse der dækker hele landet, hvor lokale kommentarer og statistik
videreformidles til lokalbestyrelserne.
Lokalt skal der skal en opfølgning på medlemmer. De medlemsansvarlige i
lokalforeningerne skal løbende finde “sovende medlemmer” og lokalbestyrelserne skal
sørge for at de bliver aktive (strategien udvikles lokalt).
Lokalforeningerne opfordres til at lave velkomst for nye medlemmer via personlige lokale
mails efter betaling, opkald eller velkomstmøder (strategien udvikles lokalt).

Lokalforeninger skal ud til skolestart
● Alle lokalforeninger skal afholde en skolestartskampagne umiddelbart efter sommerferien
hvor de besøger skoler og gymnasier hvor vi forsøger at hverve nye medlemmer. Et
idékatalog udvikles frem mod august fra landsbestyrelsens side, til inspiration for
lokalbestyrelserne.
● Skolebesøg kan kombineres med at hjælpe med at afholde undervisning og spille spil og
simulere afstemninger.
Europæisk Ungdom skal arbejde for at tilbyde viden, kompetencer og argumenter tilpasset
organisationens målgruppe
● Lokaludvalg etableres under lokalforeningerne for at fordele arbejdet og få flere
medlemmer aktiveret. Undtaget er meget små lokalforeninger, som skal fokusere på
kerneopgaverne først. Europæisk Ungdom Nordjylland og Europæisk Ungdom Aarhus
har allerede erfaringen og vidensdeler med de øvrige lokalbestyrelser.
● Kompetencebyggende aktiviteter lokalt (e.g. læserbrevskurser, lederskabskurser mm. )
● Landsbestyrelsen starter en process omkring en hovedbestyrelses og forretningsudvalgs
fremtidige rolle og plads i organisationen.

Tema 2: Politisk
Europæisk Ungdom som politisk ungdomsorganisation!
Europæisk Ungdom er en politisk ungdomsorganisation. Derfor finder vi det vigtigt at Europæisk
Ungdom i løbet af det næste år bruges vores nyvundne større økonomiske råderum på at lave
flere politiske aktiviteter for medlemmerne.
● Europæisk Ungdoms egen politik skal debatteres lokalt til medlemsmøder og evt. i
udvalg.
● Formatet for politisk program ændres, så man ikke forkaster hele programmet fra året før
for at udvikle et nyt (se nuværende vedtægter), men at der bliver tilføjet til programmet
hvert år via landsmødet. Der laves en vedtægtsændring ved politisk program, for at dette
kan se.
● Ordførerene skal ud i landet og debattere og informere. Det er vigtigt at de valgte
ordførere mødes og holder fællesmøder (evt. sammen med politisk udvalg) så deres
argumentation, og udvikling styrkes. Dette kan også styrke foreningens samarbejde på
tværs af lokalforeninger.
Vi skal påvirke debatten
Vi skal blive bedre til at blande os politisk i medierne både de gammeldags og de sociale medier,
men vi skal også sørge for at diskutere politisk internt.

●

●
●

Vi skal have flere snakke om politik lokalt. De politiske samtaler skaber også bedre
debattører og giver kompetenceløft. Det er vigtigt at lokalforeningerne skal have besøg
fra ordførerene.
Der opfordres til at komme ud til de andre ungdomspartier og debattere med dem særlig
de skeptiske for at få øvet sin debatevne samt retorik.
Både lokalt og nationalt arbejdes der på at komme ud og deltage i debatter (fx.
folkemøder) og undervisning eksempelvis på skoler og ungdomsuddannelser.

Tema 3: Internationalt
Ude godt, hjemme bedst? At sikre læring fra internationalt arbejde
Vi skal sikre at læring fra international arbejde ender tilbage i foreningen. Dette gøres fremover
ved at lokalforeningerne i højere grad tager fat i folk der har deltaget i international
kursus/seminar og sikrer at folk får delt deres erfaringer (medlemmer som har eller skal ud og
rejse i Europæisk Ungdoms navn har også altid muligheden for selv at kontakte lokalbestyrelsen)
● Den personlige historie om kulturmødet, politiske udvekslinger og synspunkter, nye
relationer, deles til medlemsmøder og/eller sociale medier fx. hvert halve år.
Internationale erfaringer kan også tænkes ind i aktuelle problemstilling, hvor at
medlemmer der har været på sommerskole eller seminar kan berige med deres
erfaringer eller særlige vinkel.
Europæisk Ungdom skal deltage aktivt i JEF kampagner
JEF (Young European Federalists) holder igennem året en række kampagner som gerne skal
fungere på tværs af medlemsorganisationer. Derfor er det oplagt at vi som medlemsorganisation
deltager mere aktivt i disse kampagner. Det er dog sådan at vi ikke bestemmer hvad de handler
om og hvornår de ligger, hvorfor vi må tage stilling til dem enkeltvis. Dog bør det være et mål at
vi tager stilling til dem, og deltager hvor vi finder det aktuelt. Dette er noget den internationale
sekretær i samarbejde med det internationale udvalg forventes at stå for.
Vi skal samarbejde med JEF i løbet af året
Have mere kontinuerligt samarbejde med vores internationale partnere mellem formelle møder.
Dette sker ved at det internationale udvalg og den internationale sekretær i særdeleshed
deltager mere i JEF’s political committees. Derudover kan det også være gavnligt at holde
løbende kontakt med de personer man møder i løbet af JEF aktiviteter, sådan kan man mærke
pulsen på hvad der foregår andre steder i Europa.

