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1. Innledning 1 

  2 

§5C gir Landsmøtet myndighet til å vedta arbeidsprogrammet. I 2019 ble det vedtatt et 3 

budsjett og i 2018 ble det gitt fullmakt til Sentralstyret. Budsjettet gir kun indikasjoner på 4 

Landsmøtets forventninger til årets aktivitet. Derfor er det ønskelig å vedta en 5 

organisasjonsplan.  6 

Denne organisasjonsplanen vil gjelde for sivilåret 2022 (1.januar til 31. desember). Den gir 7 

Sentralstyret føringer på hvilke mål det forventes å oppnå, og hvilke tiltak det burde 8 

iverksettes. Ideelt bør den være en operativ plan som legger grunnlaget for det 9 

organisatoriske arbeidet i NLSF. 10 

Kun Landsmøtet har mulighet til å gjøre endringer i plattformen. Sentralstyret skal vedta 11 

handlingsplaner, og vurdere under hvert møte hvordan det ligger an til å oppnå målene. 12 

Denne vurderingen skal referatføres, og være en del av rapportene som oversendes 13 

Kontrollkomiteen (§10-2).  14 

Den som presenterer årsberetningen på hvert landsmøte, plikter å orientere om status for 15 

oppfyllelse av plattformen. 16 

Innstillingen for den nye organisasjonsplanen bør ideelt lages av et eget utvalg nedsatt av 17 

Sentralstyret, som inkluderer medlemmer fra andre ledd av organisasjonen.   18 

 19 

2. Bakgrunn og visjon 20 

 21 

Da Sveinung Rotevatn lanserte sin visjon om et 10%-parti, ønsket han å fordoble vår 22 

oppslutning i den brede befolkningen. Siden vi allerede er rundt 10% blant studentene, 23 

bør vi jobbe oss opp mot 20%.  24 

Dette er et tilsynelatende svært ambisiøst mål for en liten organisasjon som oss. Under 25 

Landsmøtet hadde Thorbjørn Merkesdal et innslag om Ullensaker Venstres plan kalt «Store 26 

ULV». Store ULV er basert på TORV-metoden: 27 

Troverdighet → Oppmerksomhet → Rekruttering → Valgseier 28 

 29 

Til forskjell fra Ullensaker Venstre, driver Liberale Studenter valgkamp hvert år. Å 30 

fullstendig dedikere et år til hver fase er derfor vanskelig. Likevel er det viktig å huske 31 

retningen for pilene. Først bør vi bygge troverdighet, og så vil vi kunne lykkes med de 32 

andre etappene.  33 

Mot slutten av 2018 nådde troverdigheten et lavpunkt, mange hadde mistillit til NLSF. I 34 

løpet av 2019 og 2020, har dette inntrykket blitt rettet, og i 2021 klarte Norges Liberale 35 

Studentforbund å vekke noe entusiasme i den liberale sfæren og på studiestedene. 36 
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Forbundet må bygge videre på denne utviklingen og utnytte alle mulighetene som et 37 

gjenåpnet samfunn byr på. 38 

  39 
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3. Overordnete mål 40 

NLSF skal samle liberale studenter og andre med interesse for høyere utdanningspolitikk og 41 

liberal ideologi, med det formål å spre kunnskap om og forståelse for den liberale ideologi, samt 42 

være en liberal innflytelse i Venstre og i samfunnet for øvrig. (Formålsparagraf i vedtektene) 43 

 Mål for 2022 Mål for 2021 31.10.2021 2020 2019 

Ordinære Medlemmer 150 140 100 109 106 

Støttemedlemmer 15 15 1 1 - 

Betalingsprosent 80% 80% 66,67% 71,2% 65,4% 

Lokallag med avholdt 

ÅM 

5 5 2 5 4 

Statsrådsbesøk i 

foreningene 

I/A 5 0 1 0 

Stort.R besøk i 

foreningene 

10 10 0 0 2 

Tre verksteder per 

studiested 

15 15 5 1 - 

Tre aksjoner per 

studiested 

15 15 3 + 16 3 Minst 

(valgkamp) 

Medieinnlegg 10 10 6 1 8 (+2 lokal) 

Medieoppslag 5 5 4 3 flere 

(ledervalg) 

Deltakelse på 

Landsmøtet 

50% 100% 33,3% 37,5% 33,3% 

Uttalelser sendt til VLS 5 5 2 5 5 

Uttalelser vedtatt i VLS 2 2 1 1 1 

Oppslutning Liberal 

Listene 

15% 15% 12,3% B 

11,9% O 

9,0% B  

8,93% 

O 

7,3% B  

9,3% O 

Internasjonal 

deltakelse 

4 2 4 (2) 2 

Delegater på NSOs 

LM 

3 3 >1 ? ? 

 44 

4. Politikkutvikling 45 

 46 

Mål: 47 

- Ta aktiv del i samfunnsdebatten. 48 

- Utvikle ny politikk tuftet på liberale verdier. 49 

- Fremme politikk i Venstre både lokalt og nasjonalt. 50 
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- Ha et godt og tett forhold til Venstres folkevalgte. 51 

- Gi alle medlemmene mulighet til å bidra til politikkutvikling. 52 

 53 

Tiltak: 54 

- Jobbe aktivt med stortingsgruppen og levere egne forslag. 55 

- Være aktiv i media, inkludert sosiale medier, og oppdatere nettsiden. 56 

- Arrangere fysiske og digitale verksted for innlegg- og uttalelsesskriving.  57 

- Utrede og prøve ut tematiske utvalg. 58 

- Fordype samarbeidet med våre eksisterende internasjonale partnere, og knytte 59 

bånd med flere liberale studentorganisasjoner. 60 

  61 
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 62 

5. Valg 63 

 64 

Mål: 65 

- Oppnå 15% ved studentparlamentvalgene i Bergen og Oslo. 66 

- Bygge opp til en valgkamp der Venstre oppnår godt over 6% ved lokalvalgene. 67 

- Være representert i beslutningsorganene i studentdemokratiene. 68 

 69 

Tiltak: 70 

- Holde oppdatert oversikten over studentpolitikerne. 71 

- Oppfordre studentene til å stille til personvalg. 72 

- Arrangere skolering for studentpolitikerne. 73 

- Skape en varig samhandlingsarena med studentpolitikerne. 74 

 75 

6. Medlemsmassen 76 

 77 

Mål: 78 

- Øke kvinneandelen (ca. 1/3 i 2020). 79 

- Sikre fremtidig kjønnsbalanse i organisasjonens ledd. 80 

- 25% av medlemmene skal ha deltatt i et arrangement i regi av Liberale 81 

Studenter. 82 

- Medlemmene skal føle en sosial tilhørighet til Liberale Studenter. 83 

- Sørge for at medlemmene holdes oppdatert om aktivitetene i Liberale 84 

Studenter. 85 

- Gjøre det attraktiv for medlemmene å forbli det etter endt studier. 86 

- Øke betalingsviljen for kontingenten. 87 

 88 

Tiltak: 89 

- Arrangere gjeldspils månedlig ved alle studiesteder. 90 

- Sende ut minst et medlemsbrev hvert kvartal. 91 

- Planlegge og annonsere arrangementene minst 1 uke på forkant. 92 

- Beskrive tydelig vervene og mulighetene i organisasjon.  93 

- Oppfordre underrepresenterte grupper til å stille til valg. 94 

- Styrke Norges Liberale Studentforbunds identitet. 95 

- Gjennomføre en medlemsundersøkelse med sikte på å øke medlemskapets 96 

verdi. 97 

- Holde en purrerunde i hvert kvartal. 98 

- Arrangere en vervekonkurranse i/fra 2. kvartal. 99 
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- Holde liv i den interne Facebook-gruppen for medlemmene. 100 

- Avholde introduksjonskurs til Liberale Studenter hvert semester. 101 

- Starte et prøveprosjekt med en mentorordning der erfarne studenter og alumni 102 

fra et universitet eller studielinje veileder en student som har nylig begynt. 103 

 104 

  105 
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7. Studentforeningene 106 

 107 

Mål: 108 

- Sikre kontinuitet i studentforeningene. 109 

- Behandle minst 1 uttalelse fra hver studentforening. 110 

- Sørge for at aktiviteten i foreningen er hyppig og holder god kvalitet. 111 

- Sikre foreningene representasjon i de relevante organene i Venstre. 112 

 113 

Tiltak: 114 

- Tilby foreningenes styrer skolering og veiledning. 115 

- Holde «foreningspakkene» oppdaterte. 116 

- Utnevne fylkesfaddere under det første sentralstyremøtet. 117 

o Tydeliggjøre forventningene og oppgavene til fylkesfadderne.  118 

- Invitere fylkeslederne til minst ett møte hver måned. 119 

- Avholde minst et møte per semester mellom SS og foreningslederne der 120 

sistnenvte styrer agendaen. 121 

 122 

8. Administrasjon 123 

 124 

Mål: 125 

- Sørge for god arkivering av protokollene, sakspapirer, politisk produksjon og 126 

regnskap.  127 

- Dokumentere Norges Liberale Studentforbund sin historie.  128 

- Være en gjennomsiktig og åpen organisasjon. 129 

- Ha en fleksibel og effektiv drift. 130 

 131 

Tiltak: 132 

- Sende referatene og protokollene til Kontrollkomiteen og fylkeslederne senest 133 

2 uker etter endt møte.  134 

- Ha skjemaene og styringsdokumentene lett tilgjengelige på nettsiden. 135 

- Tydeliggjøre organenes og sentralstyrets ansvarsfordeling overfor 136 

medlemmene slik at de vet hvor de skal henvende seg. 137 

- Lage en intern ressursbank. 138 

- Benytte seg av fysiske lagringsmuligheter på Venstres hus (kjelleren). 139 

- Ha et historieutvalg som henter vitnemål fra tidligere nøkkelpersoner i 140 

forbundet. 141 
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- Begynne en utredning om flere modeller for fremtidig tilknytting og/eller 142 

samarbeid med Unge Venstre og Venstre. 143 

- Lage, og holde oppdatert en intern oversikt der ansvaret for de forskjellige 144 

tiltakene deles mellom sentralstyremedlemmene. 145 

 146 

9. Vervbeskrivelser 147 

Leder 148 

Lederen er NLSFs ansikts utad. Hen representerer oss og våre ideer i Venstre, i 149 

mediene og overfor de andre politiske organisasjonene. Lederen har det øverste 150 

ansvaret i NLSF, og skal koordinere og inspirere de andre organene til å nå målene som 151 

ble satt av Landsmøtet. Hen leder det daglige arbeidet samt møtene, og sist, men 152 

viktigst sørger for samhold mellom medlemmene.  153 

Politisk nestleder 154 

Den politiske nestlederen har det overordnede ansvaret for politikkutviklingen i NLSF. 155 

Personen skal oppfostre et sunt debattmiljø i organisasjonen, og stimulere til 156 

nyutvikling av politikk. Personen er også første stedfortreder i leders fravær i 157 

sentralstyret og i Venstres organer. Personen har også et særskilt ansvar for å skaffe 158 

oppmerksomhet rundt vår politikk, gjennom medieinnlegg og oppslag. 159 

Organisatorisk nestleder 160 

Den organisatoriske nestlederen sikrer driften av NLSF. Hen sørger for en sunn 161 

økonomi, og avlaster lederen for administrasjonen. Som medlem av ledertrioen 162 

forbereder hen sentralstyrets arbeid, og deler på ansvaret for måloppnåelse. Hjulpet av 163 

fylkesfadderne, bistår hen foreningene med å iverksette de riktige rutinene. Hen frigjør 164 

krefter til politikkutvikling og valgseire. 165 

Internasjonalansvarlig 166 

Internasjonalansvarlig holder kontakt med våre søster- og paraplyorganisasjoner. 167 

Hen holder seg oppdatert om de store hendelsene i utlandet og internasjonale 168 

arrangementer. Hen arrangerer studieturer, dersom det finnes midler å søke på. 169 

Dessuten har hen et særskilt ansvar for å foreslå nye standpunkt og uttalelser om 170 

utenrikspolitikk. 171 

Sentralstyremedlem 172 

Som styremedlem sitter du i styremøter og er med å diskutere og stemme over 173 

uttalelser, medieutspill og saker i «Venstre-galaksen». Dagsorden i sentralstyremøter 174 

inkluderer obligatoriske formaliteter, men utover dette har styremedlemmene 175 

mulighet til å fremme ønsker og egne initiativer for hva styret skal diskutere. Jeg har 176 
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vært «fylkesfadder» for Oslo, altså vært bindeledd mellom styret og Oslos fylkeslag, 177 

samt hjulpet til med å holde sosiale medier oppdatert. (Johannes erfaring) 178 

Kontrollkomiteen 179 

Kontrollkomiteen gjennomgår handlingsplaner, årsberetning, budsjett, regnskap 180 

og protokoller, samt veileder om rutiner. Den avgir rapport til Landsmøtet som sendes 181 

foreningene, og som vurderer om Sentralstyret har brutt Liberale Studenters vedtekter 182 

eller vedtak. Kontrollkomiteen oppfyller ikke oppgavene til en økonomirevisor. 183 

Historisk utvalg 184 

Den historiske komiteen samler dokumentasjon og vitnemål fra forbundets fortid. 185 

Komiteen skal samle personlige fortellinger om subjektenes bakgrunn (når, hvorfor, 186 

hvordan ble du involvert i forbundet), og virke (tidsånden, hvordan fungerte forbundet, 187 

hva gjorde du, hvilke store saker preget deg/er du stolt av).  188 


