Handlingsplan for Industri Energi Ung 2019
Hovedmål, bygge lokale ungdomsutvalg og verve ungdommer




Følge opp og skolere eksisterende utvalg til å øke sin aktivitet og forståelse av deres rolle.
Opprette nye utvalg gjennom oppsøkende virksomhet i klubber og foreninger med
potensiale.
Sørge for at vi gir et attraktivt medlemskap for unge medlemmer og bidrar til positiv
medlemsvekst i forbundet, spesielt ved å verve elever og lærlinger som vil gå over til å bli
fullverdige medlemmer etter endt utdanning.

Delmål 1, skolere unge tillitsvalgte
Industri Energi Ung sitt mål med skoleringsvirksomheten er å bygge unge tillitsvalgte med forankring i
arbeiderbevegelsene historiske og ideologiske røtter, til å ta lederskap i fremtidens fagbevegelse.
Derfor gjennomføres det:
 Et introkurs for unge medlemmer, både med og uten verv.
 Et aktivitetskurs for å forberede og skolere nye og gamle skoleinformatører.
 Et kurs for å bygge opp unge kvinnelige tillitsvalgte til å ta mer plass i forbundet. Jenny og
Anna, Charlotte følger opp.
 En konferanse med arbeiderbevegelsens historie og ideologi som hovedtema til å diskutere
dagsaktuelle fagpolitiske saker for forbundet.
 En samling for unge medlemmer med tillitsverv i lokalapparater og representantene våre i
LOs ungdomsutvalg i fylkene. Samlinga skal være et arrangement unge tillitsvalgte ikke kan
gå glipp av, og som de setter høyt på prioriteringslista på kalenderen sin.
 En ungdomskonferanse som også er organisasjonens årsmøte.
Det skal også igjennom perioden være fokus på å:
 Øke forståelsen for viktigheten av internasjonal solidaritet i en mer globalisert verden.
 Aktivt jobbe for å bekjempe diskriminering av LGBT.
 Rekruttere deltakere til Latin-Amerikagruppene sine solidaritetsbrigader.
 Rekruttere deltakere til sommerpatrulje med LO. Charlotte og Lars
 Rekruttere deltakere til LOs lærlingepatrulje.
 Gjennomføre skolebesøk på alle relevante linjer i hele landet for å verve medlemmer og
treffe fremtidens tillitsvalgte.
 Få Industri Energi representert i LO sine lokale ungdomsutvalg.
 Få ungdommer til å delta i lokal LOene for å skape bedre samlingsplasser på tvers av
forbundsgrenser.
 Utarbeide forslag til nytt navn på ungdomskonferansen.
 Samarbeide internasjonalt med våre søsterorganisasjoner i utlandet.
 Sørge for at vi har oppdatert infomateriell.

Delmål 2: jobbe for å få politisk gjennomslag for ungdomskonferansens politikk
Vi skal:
 Gjennomføre industritur med ungdomspolitikerne.
 Nå ut i media med vår politikk.
 Jobbe internt i alle leddene til forbundet fra klubber opp til forbundsstyre for
ungdomskonferansens vedtak.

