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Om virksomhetsplanen 
Virksomhetsplanen er Landsmøtets retningslinjer for Press sine prioriteringer og arbeidsområder i 

perioden. Sentralstyret har hovedansvaret for å legge til rette slik at organisasjonen som helhet kan 

gjennomføre punktene nevnt i virksomhetsplanen. For at virksomhetsplanen skal bli godt fulgt opp 

hele året bør den tas opp på åtte sentralstyremøter, hvert landsstyremøte og lokallagsmøter i løpet 

av perioden. Alle leddene i organisasjonen har ansvar for å følge opp retningslinjene gitt av Lands-

møtet i dette dokumentet. 

 

Press sin virksomhet 2017/2018 
Press består av barn og ungdom som kjemper for barns rettigheter. Barn er selv eksperter på det å 

være barn, og i mange politiske saker vet derfor Press best! Enten det er fordi vi selv er ungdom el-

ler gjennom lang tids arbeid. 

Medlemmer og lokallag er selve grunnmuren i Press. Gjennom Landsmøtet er det medlemmene 

som bestemmer Press’ virksomhet, og det er medlemmene som gir oss innflytelse i politiske saker. 

Derfor skal Press i perioden styrke organisasjonen med flere medlemmer og sterkere lokallag. 

Press skal være en dyktig og innflytelsesrik organisasjon som får gjennomslag for våre saker, både 

nasjonalt og lokalt. Da er det viktig at våre lokallag driver politisk påvirkningsarbeid lokalt. Press 

skal derfor utvikle et godt tilbud til lokallag som ønsker å jobbe med lokalpolitisk påvirkning. 

Organisasjonen skal speile bredden av ungdommer i samfunnet. Derfor må Press ha et medlemstil-

bud som treffer en mangfoldig medlemsmasse. Vi skal kjempe for å innfri rettighetene til alle barn, 

og det kan vi ikke gjøre uten å ha alle med på laget. 

Hovedmål: Utvikle medlemstilbud som gjør alle medlemmer rustet til å jobbe for Press sine 

mål om endring for barn. 
 

Økonomi 
For å gjennomføre virksomheten i organisasjonen, må Press ha en solid og selvstendig økonomi. 

Alle tillitsvalgte som har et økonomiansvar skal være godt kjent med hva ansvaret innebærer, og 

være godt i stand til å utføre sitt arbeid. 
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Mål: Press skal ha en stabil økonomi med god økonomistyring i alle ledd 
 

Lokallag skal: 
● ha tilgang, og kunnskap nok, til å søke Frifond til lokal aktivitet såfremt de følger organisa-

sjonens retningslinjer for ordningen 

● sette opp budsjett og føre regnskap  

● sende inn årsregnskap og årsrapport til sentralleddet senest 15. februar 2018 

● oppsøke opplæring i økonomi gjennom kurs eller skriftlige rutiner 

● søke om støtte gjennom andre lokale støtteordninger enn Frifond 
 

Landsstyret skal: 
● holde seg orientert om organisasjonens økonomi 

● hjelpe lokallag med å lage budsjett til årsmøtet i lokallaget 

● bistå lokallag i å søke om støtte gjennom andre støtteordninger enn Frifond 
 

Sentralleddet skal:  
● arbeide for å skaffe flere finansieringskilder og prosjektfinansiere aktiviteter der det er mu-

lighet for det 

● bistå lokallag i søking av Frifondmidler og kontrollere at disse brukes i henhold til formålet 

● tilby skolering i budsjett og økonomi til lokallag og Landsstyret 

● holde Landsstyret oppdatert om organisasjonens økonomiske situasjon  

● innhente årsrapporter, årsregnskap og annen dokumentasjon fra lokallagene innen de frister 

som er satt 

● sørge for den daglige økonomiske driften i organisasjonen 
 

Politiske hovedtema 
Press jobber innenfor fire hovedtemaer for å opprettholde kompetanse på et bredt spekter av saker 

knyttet til barns rettigheter, og for å opprettholde kontinuitet i det politiske arbeidet. Hele organisa-

sjonen skal kjenne til og jobbe innenfor våre fire politiske hovedtemaer. 

Press oppretter politiske utvalg der det er behov. Utvalgenes hovedoppgave er å videreutvikle, samt 

styrke Press sitt arbeid på temaene gjennom prosjekter. Utvalgene skal ha et godt samarbeid med 

Landsstyret og Sentralstyret. 

Mål: Press skal arbeide for at alle ledd har høy kompetanse på alle de fire hovedtemaene. 

Lokallag skal: 

● arrangere et møte som omhandler tematikken i minst ett av hovedtemaene 
 

Landsstyret skal: 
● holde seg oppdatert på Press sine hovedtema 

● holde minst ett foredrag for alle lokallag i sin region 
 

Sentralleddet skal: 
● jobbe med hovedtemaene på en daglig basis 

● sette ned politiske utvalg 

● følge opp arbeidet i de politiske utvalgene 

● i løpet av oktober besøke alle Press’ lokallag og sammen med dem legge en plan for lokal-

lagets politiske arbeid 

● delta på relevante møter og konferanser 

● sørge for at informasjon om alle hovedtemaene er lett tilgjengelig 
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● sørge for at det alltid finnes oppdaterte foredrag på de fire hovedtemaene 
 

Politiske utvalg skal: 
● skrive beretning til landsstyremøter 

● jobbe med tildelt prosjekt 
 

Vi skal ha følgende politiske hovedtema i perioden 2017/2018: 
 

Barn på flukt 
Barnekonvensjonen slår fast at stater har ansvaret for alle barn som oppholder seg i deres område. 

Det gjelder også flyktningbarn og barn som søker flyktningstatus. I tillegg slår artikkel 22 spesifikt 

fast at staten skal gi flyktningbarn humanitær hjelp og hjelpe dem med å bli gjenforent med sine 

foreldre. Likevel ser man gjentatte ganger at innstramminger i innvandringspolitikken til stadighet 

rammer barn og unge asylsøkeres rettigheter. Norge fører i dag en politikk som bryter med asylsøk-

ende barns rettigheter på flere områder, blant annet når det gjelder midlertidige tillatelser uten mu-

lighet for fornying, enslige asylsøkende barns omsorgssituasjon, rett til utdanning og hvordan retu-

rer gjennomføres. 
 

Press skal: 
● fremme barns rettigheter i den norske asyl- og innvandringspolitikken 

● ha fokus på forsvinninger fra asylmottak  
 

Utvalget barn på flukt skal: 
● utvikle prosjektet «sammen på skolen» i samarbeid med Redd Barna  

 

Demokrati og deltagelse 
En av grunnpilarene i barnekonvensjonen, og dermed også i arbeidet og politikken til Press, er ar-

tikkel 12 som fastslår barns rett til å delta og bli hørt i saker som angår dem. Artikkelen sier også at 

barns meninger skal ilegges vekt. I Norge og resten av verden ser man at barn og unge ikke blir in-

kludert og dermed diskriminert når det kommer til medbestemmelse og demokratiske prosesser. 

Barn og unge må selv få være med å forme politikken som vil prege deres nåtid og fremtid, og være 

eksperter i de sakene som angår dem. Press skal arbeide for at barn kjenner til sine egne rettigheter 

og for at deres rett til å delta og bli hørt innfris. 
 

Press skal: 

● ha fokus på borgerstyrt personlig assistanse (BPA) 

● spre kunnskap om barnekonvensjonen og klagemekanismen 
 

Utvalget demokrati og deltagelse skal: 

● påvirke FNs barnekomité til å legge vekt på «barnas egen rapport» 

● planlegge en foredragsturné om barns rettigheter  
 

Helse og utvikling 
Staten har gjennom å signere og inkorporere barnekonvensjonen forpliktet seg til å gi barn en opp-

vekst som fremmer god helse og utvikling. Likevel har barn og unge i Norge stadig dårligere psy-

kisk helse, noe Press mener er knyttet til skyhøye forventninger til vellykkethet, utseende og seksu-

alitet. Grensesetting, forventninger og roller er noe som trenger et større fokus i skolen, helsetjenes-

ten og samfunnet for øvrig. Press sin virksomhet på dette temaet skal være kampen mot kroppspres-

set fra reklame- og mediebransjen og en sterkere og mer tilgjengelig skolehelsetjeneste. 
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Press skal: 
● følge opp Gullbarbie-tematikken også utenfor kampanjeperioden 

● ha fokus på bedre skolehelsetjeneste 
 

Utvalget helse og utvikling skal: 

● gjennomføre en undersøkelse om kroppspress og krysspress 
 

Handel og fred 
Interessene til stater og selskaper går i mange tilfeller på bekostning av barns rettigheter. Skeiv for-

deling av verdens ressurser er en grunnleggende årsak til barnerettighetsbrudd. Det finnes over 

300 000 barnesoldater i verden i dag. Utnyttelse av barn er en av de groveste barnerettighetsbrud-

dene som finnes og må snakkes om og tas på alvor. Press sin virksomhet på dette hovedtema skal 

sentreres rundt FNs bærekraftsmål. Den 25. september 2015 vedtok FN nye bærekraftsmål, som 

verden samlet skal jobbe for å nå innen 2030. Norge er et av 15 land som har sagt seg villig til å 

rapportere på egen innfrielse av målene.  
 

Press skal: 
● jobbe med FNs 2250-resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet  

● samarbeide med Redd Barna om å utvikle et nytt OD-prosjekt 
 

Utvalget handel og fred skal: 
● koordinere samarbeidet med Redd Barnas ungdomsbevegelser i Italia og Albania 

 

Påvirkningsarbeid  
For å kunne oppnå en verden hvor alle barn har sine rettigheter innfridd, må man ta tak i de struktu-

relle årsakene til brudd på barns rettigheter. Tyngden i det politiske arbeidet Press driver skal derfor 

være påvirkningsarbeid opp mot beslutningstakere som påvirker barns hverdag. Dette skal skje 

gjennom dialog og oppmerksomhet rundt dagsaktuelle saker, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Organisasjonen skal gjøre seg kjent for og skape kontakt med aktuelle politikere og andre beslut-

ningstakere som påvirker barn og unge. 

Press skal i perioden videreføre påvirkningsarbeid på saker vi har jobbet lenge med og være klar for 

å ta tak i aktuelle temaer som kommer. Press er en organisasjon som skal være der det skjer når det 

skjer og alltid jobbe for å bli sett som en kunnskapskilde på barn og unges rettigheter.  

Mål: Press skal være en sentral aktør i politiske prosesser som angår barn og unges rettighe-

ter, både på nasjonalt og lokalt plan 

Lokallag skal: 
● arrangere debatter, temamøter o.l. hvor ungdom kan påvirke politikere og andre beslut-

ningstakere 

● gjennomføre nasjonale aksjoner 

● lage lokale vinklinger på nasjonale kampanjer og aksjoner 

● ha minst ett møte med et lokalt ungdomsparti 

● ha minst ett møte med en lokalpolitiker om saker lokallaget jobber med og kravene lokalla-

get stiller 
 

Landsstyret skal: 
● delta i gjennomføringen av lokale og nasjonale aksjoner 

● bidra til at lokallag gjennomfører lokale og nasjonale aksjoner 

● bidra i utviklingen av nasjonale kampanjer og aksjoner 
 



 Side 6 av 9 

Sentralleddet skal: 
● drive aktivt med politisk påvirkning opp mot partier, regjering og Stortinget 

● ha en kontaktperson i alle relevante komiteer på Stortinget 

● arrangere temamøter minst to ganger i perioden og invitere stortingspolitikere  

● jobbe for å få gjennomslag for våre krav til statsbudsjettet 

● delta på lobbykurs 

● bruke ungdomspartiene aktivt i påvirkningsarbeidet 

● utvikle nasjonale aksjoner  

● utvikle aktivitetstilbud til lokallag som ønsker å jobbe med lokalpolitisk påvirkning  
 

Medlemmer og lokallagsaktivitet 
Press er avhengig av at hele organisasjonen arbeider med verving av nye medlemmer, for å kunne 

fortsette sitt viktige arbeid. En vervedag kan gjennomføres til enhver tid, på ulike måter, på ulike 

steder så lenge målet er nye medlemmer. Flere sterke lokallag vil styrke Press sin stemme i samfun-

net, og gjennom stort mangfold vil vi kunne representere dagens ungdom på en helhetlig måte. 

Samtidig som nye medlemmer og lokallag er viktige, må det legges vekt på at Press fokuserer på å 

beholde eksisterende lokallag. Viktigheten av å betale kontingenten må formidles til alle medlem-

mer i organisasjonen. 

Lokallagene er organisasjonens viktigste ledd og Press sitt ansikt lokalt. For at Press skal få gjen-

nomslag for våre saker er det viktig at lokallagene har høy kompetanse slik at de med sikkerhet kan 

tale Press sin sak i relevante situasjoner. På seminarer og under lokallagsbesøk skal Landsstyret ho-

vedsakelig fokusere på økt kompetanse og selvstendig aktivitet i lokallagene. 

Press skal ved utgangen av 2017 ha: 

● minst 1500 betalende medlemmer 

● minst 20 aktive og selvstendige lokallag  

● minst tre aktive og selvstendige lokallag i hver region 
 

Press skal, før sommerleir 2018, ha: 

● minst 1250 betalende medlemmer 

● minst 22 aktive og selvstendige lokallag 
 

Lokallag skal: 
● sette vervemål for vervekampanjer og for hvert halvår 

● ta opp virksomhetsplanen og vervehåndboka på ett lokallagsmøte i halvåret 

● gjennomføre minst to vervedager  

● arrangere åpne informasjonsmøter for å verve nye medlemmer minst to ganger i perioden 

● ha minst seks nye aktive medlemmer i lokallaget, hvorav halvparten er gutter 

● delta på regionmøter 

● verve, også utenom nasjonale verveperioder 

● ha kontinuerlig møtevirksomhet med minst ett lokallagsmøte i måneden 

● inkludere ungdommer fra asylmottak i lokallagets aktiviteter 

● verve minst én gang på en yrkesfaglig linje på en videregående skole 
 

Landsstyret skal: 
● innen den første måneden i perioden lage en årsplan i samarbeid med sentralstyrerepresen-

tanten 

● følge opp lokallag og direktemedlemmer i sin region 

● besøke alle lokallag i sin region minst to ganger 

● delta på minst fire vervedager i sin region 
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● starte opp minst tre nye lokallag nasjonalt 

● være til stede på oppstartsmøtet til nye lokallag i sin region 

● ta del i de lokale aktivitetene i sin region 

● formidle viktigheten av å betale medlemskontingenten 

● utvikle en plan for inkludering av en mangfoldig medlemsmasse 
 

Sentralleddet skal: 
● prioritere besøk til lokallag med lav aktivitet 

● delta på lokale vervedager, det skal etterstrebes å dekke alle regioner 

● sende ut velkomstpakke med informasjon om Press til alle nye medlemmer 

● digitalisere og oppdatere lokallagshåndboka 

● legge opp til nasjonal verveperiode ved skolestart 

● legge opp til nasjonal verveperiode etter landsmøtet 2018 

● formidle viktigheten av å betale medlemskontingenten 

● legge til rette for regionmøter på nasjonale arrangementer 

● presentere vervestatistikk på hvert landsstyremøte  

● sørge for at organisasjonen verver på steder som gir gode forutsetninger for en mangfoldig 

medlemsmasse 

● inkludere ungdommer fra asylmottak på nasjonale arrangementer 

● besøke alle lokallag minst to ganger, i tillegg til årsmøtet 

● utvikle en plan for inkludering av en mangfoldig medlemsmasse 
 

Profilering og synlighet 
Press er en synlig og godt kjent aktør i kampen for barns rettigheter. Likevel er det viktig for Press å 

arbeide for å bli synligere og mer kjent, både blant generell befolkning, media og politikere. Orga-

nisasjonen må ha et aktivt forhold til Press som merkevare og skape en tydelig identitet.  

Politisk påvirkning handler om å spre kunnskap, informasjon, og konkrete krav til beslutningsta-

kere. Press sitter på stor kompetanse og må være flink til å formidle denne. Press skal være en orga-

nisasjon som tilbyr kunnskap, informasjon og konkrete politiske tiltak og løsninger. 

Mål: Press skal være godt kjent og assosieres med barns rettigheter. 

Lokallag skal: 

● skrive leserinnlegg og pressemeldinger til lokalaviser 

● ta i bruk sosiale medier for å synliggjøre sin aktivitet 

● ha en egen Facebook-side, og oppdatere denne minst en gang i måneden 

● legge ut bilder på sosiale medier etter hver aktivitet lokallaget har gjennomført 

● bruke Press-materiell på alle aksjoner 

● kontakte skoler, konfirmasjonsgrupper, ungdomsråd og andre ungdomsgrupper kontinuerlig 

i løpet av året, og tilby å holde foredrag om Press og våre hovedtema  

● gjennomføre en nasjonal profileringsdag 

 

Landsstyret skal: 
● gi informasjon om Press til nye lokallag ved oppstart 

● skrive minst to saker til nettsiden i løpet av perioden 
 

Sentralleddet skal: 
● ha minst 10 debattinnlegg på trykk 

● ha minst 7 nyhetssaker i media 

● utvikle mediestrategier i forbindelse med kampanjer 
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● sørge for at press.no og sider på sosiale medier er oppdaterte og speiler hele organisasjo-

nens aktivitet 

● publisere nettsaker i forbindelse med viktige arrangementer Press deltar på 

● sørge for at medlemsmagasinet Larm gis ut tre ganger i perioden til alle medlemmer, samt 

andre interesserte 

● utarbeide skoleringsmateriell, som skal brukes under skolebesøk eller lignende og være til-

gjengelige for medlemmene 

● skolere lokallagene i mediearbeid 

● gjennomføre en nasjonal profileringsdag 

● sette seg konkrete mål for å få flere følgere og likerklikk på sosiale medier 
 

Arrangementer og skolering 
Arrangementer, både nasjonalt, regionalt og lokalt, er viktig for å engasjere medlemmer og lokallag 

samt skape organisasjonsfølelse. Press må være flinke til å mobilisere før arrangementer og lage ar-

rangementer der alle kan delta.  

Press sine arrangementer er en arena der medlemmene kan tilegne seg ny kunnskap og engasjement 

for Press sine politiske saker. Medlemmene som deltar på arrangementene våre, uansett bakgrunn, 

alder eller hvor lenge de har vært med i Press, skal oppleve at arrangementet er givende og relevant.  

Mål: Press sine arrangementer skal være inkluderende for en bred medlemsmasse. Lokallag 

og medlemmer skal få opplæring i hvordan drive aktive og selvstendige lokallag. 

Lokallag skal: 
● delta på nasjonale og regionale arrangementer i Press 

● arrangere egne seminarer, temakvelder, konserter og/eller lignende 

● bistå Landsstyret i arrangeringen av regionale seminarer 

● mobilisere til arrangementer og seminarer i regi av Press 

● gjøre seg synlig på arrangementer i regi av andre organisasjoner 
 

Landsstyret skal: 
● arrangere regionale seminarer  

● arrangere og lede regionmøter 

● ta aktiv del i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale arrangementer 

● delta og være synlig på alle nasjonale og regionale Press-seminarer 

● mobilisere en bred medlemsmasse til nasjonale arrangementer 

● bistå lokallagene i å arrangere lokale arrangementer 

● arrangere landsmøteforberedende seminarer i sin region 

● skolere lokallagsstyrer i styrearbeid 
 

Sentralleddet skal: 
● arrangere sommerleir, høstseminar, vinterseminar og landsmøte  

● involvere Landsstyret i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale arrangementer 

● mobilisere en bred medlemsmasse til nasjonale arrangementer 

● tilrettelegge for at alle skal kunne delta på arrangementer i Press 

● holde foredrag på Press sine arrangementer 

● sørge for god overlapping mellom nye og gamle tillitsvalgte 

● skolere lokallag i politisk påvirkningsarbeid  

● legge til rette for at Landsstyret og Sentralstyret skal kunne delta på førstehjelpskurs 
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Samarbeid og kommunikasjon 
Samarbeid og kommunikasjon er nøkkelord når det kommer til god organisasjonskultur. Press skal 

ha en god internkommunikasjon blant sine organisasjonsledd og samarbeide med andre organisasjo-

ner i inn- og utland for å styrke organisasjonen. 

Oversiktlig kommunikasjon er viktig for at Press skal ha vekst og utvikling. Press skal ha en konti-

nuerlig informasjonsflyt mellom de ulike leddene i organisasjonen. Medlemmer av Press skal delta 

på Redd Barnas faglige og demokratiske arenaer, og Press skal jobbe for et godt samarbeid med 

andre organisasjoner.  

Det er høyst relevant for ungdom å kjempe for barn og unges rettigheter.  Etablering av ungdoms-

grupper må være en prioritering i internasjonale Redd Barna. Press skal derfor sammen med våre 

nordiske søsterorganisasjoner arbeide for etableringen av et nettverk hvor Redd Barnas ungdoms-

grupper fra hele verden kan møtes. 

Mål: Press skal ha god intern kommunikasjon  

Lokallag skal: 
● distribuere alle referater og lokallagseposter til regionsansvarlige for sin region 

● gi en innføring til nye medlemmer om Press og lokallagets virksomhet 

● invitere regionsansvarlige i Landsstyret til styremøter 

● holde beretning om sin aktivitet på Landsmøtet  

● finne og kontakte lokale samarbeidspartnere 

● delta på regionmøtene til Redd Barna 

● sende inn bilder til sentralstyret fra lokale aktiviteter hvor frifondpenger er brukt, som vide-

resendes til LNU  

● alltid gjøre dato for lokallagsmøter tilgjengelig i lokallagets gruppe og side på Facebook 
 

Landsstyret skal: 
● gi en innføring i Press sin historie, virksomhet og organisasjonskultur til medlemmer på 

Press-arrangementer 

● holde beretning om regionens aktivitet på hvert landsstyremøte 

● informere lokallagene om landsstyremøter og Landsstyrets virksomhet 

● sende en oppdateringsepost til Redd Barnas regionskontorer om Press sin aktivitet i regio-

nen annenhver måned 

● samarbeide med de andre landsstyrerepresentantene 

● legge til rette for et godt samarbeid mellom lokallagene i sin region 
 

Sentralleddet skal: 
● sende ut et elektronisk nyhetsbrev en gang i måneden til medlemmer  

● gi ut internmagasinet Bulletin minst fire ganger i perioden 

● samarbeide med andre organisasjoner og aktører 

● samarbeide med Redd Barna om felles politiske mål 

● ha jevnlige møter med lederne i Redd Barna sitt Norgesprogram 

● delta aktivt på Redd Barnas hovedstyremøter  

● invitere Redd Barna på Press sine seminarer og Landsmøtet 

● jobbe jevnlig med Nordic Cooperation og videreformidle arbeidet til medlemsmassen 

● jobbe for et internasjonalt Redd Barna Ungdom-nettverk 


