
 

Handlingsplan 2015-2016  

 

1 Organisatorisk arbeid  
1.1 Lokallag 

Status: RE:ACT har fire lokallag i fire forskjellige byer.  

Mål: Aktive, levende og bærekraftige lokallag.  

Mål: Fem lokallag innen utgangen av 2015.  

Tiltak: 

- Arrangere lokallagsseminar på sentrale samlinger der en kan diskutere hva som 

fungerer godt i ulike lokallag og hva som er utfordrende i lokallagsarbeidet.  

- Oppfordre lokallagene til å delta på sentrale samlinger og kurshelger.  

- Besøke lokallag som ønsker besøk fra sentralstyret.  

 

 

1.2 Medlemmer og verving 

Status: I 2014 hadde RE:ACT 300 medlemmer.   

Mål: En sammensatt medlemsmasse av aktive- og støttemedlemmer med bosted ulike steder i 

Norge.  

Mål: 700 betalende medlemmer under 26 år ved utgangen av 2015.  

Tiltak: 

- Vervekampanje med en elbil som hovedpremie (Elbilen er sponset i sin helhet av 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør)  

- Utsending av sms og mail med påminnelse om betaling av medlemsavgift.  

- Tilby medlemmer og potensielle medlemmer konkrete handlingsalternativ for å gjøre 

medlemskap i RE:ACT attraktivt.  

- Arrangere engasjerende aktiviteter lokalt og sentralt.  

 

1.3 Sentrale arrangement  

Status: RE:ACT arrangerer ei samling i form av kurshelg eller generalforsamling hvert 

semester.  

Mål: Hvert semester arrangere ei samling der medlemmer i ulike lokallag og medlemmer uten 

lokallag kan komme sammen og bli bedre kjent med hverandre og andre lokallag sitt arbeid.  

Mål: Arrangementene skal bidra med faglig påfyll som en kan ta med seg tilbake til 

hverdagslivet, samt være sosiale og bidra til å bygge fellesskap blant medlemmer.  

Tiltak: 

- Fortsette å arrangere ei samling på tvers av lokallag i hvert semester  

- Undersøke muligheten for å arrangere ei lenger samling på sommeren.  

 

1.4 Samarbeid  

Status: RE:ACT samarbeider med sin moderorganisasjon Strømmestiftelsen (SF) og andre 

ungdomsorganisasjoner og paraplyorganisasjoner som Landsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillig Norge.  

Mål: Støtte opp om SFs arbeid gjennom å øke kunnskapen om Nord/Sør- spørsmål og 

utfordre nordmenns holdning og handlinger knyttet til forbruk og kulturforståelse.  

Mål: Støtte opp om initiativ til å samarbeide og invitere andre organisasjoner til å samarbeide 

om hensiktsmessige arrangement/ tema.  

Tiltak: 

- Bruke folkehøgskoleopplegget ACT til å øke kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål på 

fem folkehøgskoler og bruke SF som eksempel på effektivt utviklingsarbeid.  



 

 

1.5 Internasjonal samarbeid  

Status: RE:ACT har en partnerorganisasjon i Mbale, Uganda.  

Mål: Utvikle gode kommunikasjonsrutiner mellom RE:ACT og RE:ACT Mbale.  

Mål: Utvikle et samarbeid der begge organisasjonene bidrar til hverandre sitt arbeid på en 

konstruktiv måte.  

Tiltak: 

- En i sentralstyret har ansvar for å ha kontinuerlig kontakt med leder av RE:ACT 

Mbale.  

 

 

2 Kommunikativt arbeid  
2.1 Webkommunikasjon  

Status: RE:ACT har egen nettside og konto på sosiale medier som brukes til å publisere 

aktuelle saker og nyheter fra lokallagene.  

Mål: Bruke sosiale medier og nettside til å formidle aktuelle saker og oppdateringer fra 

lokallag.  

Tiltak:  

- Publisere en aktuell sak, oppdatering fra lokallag eller bilde/kort tekst fra egne 

arrangement på Facebooksiden i uken.  

- Oppdatere nettsiden to gang i måneden med tekst og bilde fra RE:ACT-aktiviteter.  

 

2.2 Intern kommunikasjon  

Status: RE:ACT kommuniserer med medlemmene sine gjennom nyhetsbrev og oppdateringer 

på sosiale medier og nettside.  

Mål: Kommunisere med medlemmer på en god og hensiktsmessig måte, og synliggjør 

sentrale og lokale aktiviteter gjennom bruk av ulike medier.  

Mål: Sikre kontinuitet i styrearbeidet og skape gode rutiner for å overføre kunnskap i 

organisasjonen.  

Tiltak:  

- Sende nyhetsbrev til alle medlemmer på epost tre ganger i halvåret. 

- Bruke sosiale medier aktivt til å legge ut bilder og korte tekster fra sentrale og lokale 

arrangement.  

- Fortsette arbeidet med å skrive «rutiner» for sentrale deler av sentralleddet sitt arbeid 

slik at oppgavene lettere kan overføres til og utføres av nye styremedlemmer.  

- Skrive referater fra alle møter i sentralleddet, samt gjøre de tilgjengelige for 

lokallagsstyrer og medlemmer.  

- Arrangere en helgesamling hvor nytt og gammelt styre møtes i etterkant av 

sentralstyrevalg.  

 

3 Informasjonsarbeid 
3.1 Forbruk  

Mål: Spre informasjon og bevisstgjøre mennesker om hvordan handelssystemet vårt er med 

på å opprettholde og forsterke forskjeller mellom nord og sør.  

Mål: Skape bevisste forbrukere som tar hensyn til menneskene som produserer varene våre og 

miljøet i sitt forbruksmønster.  

Mål: Gi forslag til konkrete handlingsalternativ til hvordan en kan få et mer rettferdig og 

bærekraftig forbruk.  

Tiltak:  



- Bruke undervisningsopplegget RE:SOURCES til å drive informasjonsarbeid om 

verdenshandelen.  

- Gjennomføre undervisningsopplegget ACT for å vise sammenhengen mellom våre 

valg som forbruker og mennesker i sør sin virkelighet.  

- Arrangere aktiviteter som viser konkrete handlingsalternativ: Shoppestop, 

vegetarmiddag, bærekraftig middag, byttemarked, sy-kveld, mm.  

- Samarbeide med Fairtrade Norge eller lokale Fairtrade kommuner om 

informasjonsarbeid eller promotering av Fairtrade-produkter.  

 

3.2 Kulturforståelse  

Mål: Fremme kulturforståelse blant ungdom i Norge og gjennom møter mellom mennesker 

fra ulike kulturer skape nærhet til Nord/Sør-problemer.  

Mål: Motvirke negative og/eller feilaktige stereotypier om mennesker fra andre kulturer og 

land.  

Tiltak:  

- Arrangere aktiviteter og inkludere utvekslingsstudenter, asylsøkere, flyktninger eller 

andre innvandrere i aktiviteten og skape en møteplass for mennesker med ulik 

kulturbakgrunn.  

- Bruke disse personene som ressurser for å sette ord på hvordan det er å komme til en 

ny kultur 

- Arrangere integreringsaktiviteter som leksehjelp, mat og prat, turer, mm.  

- Arrangere «rart men koselig», en kampanje der en skal utfordre normene i det norske 

samfunnet.  

- Bruke undervisningsopplegget RE:SOURCES til å la unge mennesker leve seg inn i 

kulturforskjeller.  

-  

 

 

 

 


