
 

 

Treårsplan 2020-2023 
(tentativ) 

 

Styrke forbundsidentiteten 

Forbundsfølelsen må styrkes i alle ledd av organisasjonen. Dette er viktig for at lokalforbund i 

alle størrelser skal kunne utfolde seg og la seg forme av medlemmene. Forbundere må få en 

større identitetsfølelse i organisasjonen, og føle seg trygge på at Forbundet er en organisasjon 

hvor man kan få utløp for sine engasjement. For å styrke identitetsfølelsen er det også viktig å 

styrke kommunikasjonen på tvers av lokale forbund, så man får en opplevelse av å være en 

del av en større bevegelse.  

Mål:  

 Arrangere tur til Larsbu hvert år der minst to lokalforbund deltar.  

 Lokalforbund publiserer i Aktiv i Forbundet gruppa med bilder etter at de har 

arrangert et arrangement. 

 

Utvidelse av medlemsmasse: 

Forbundet har de siste årene vært flinke på å rekruttere kvinnelige medlemmer med tilhørighet 

til Den norske kirke og med etnisk norsk opprinnelse. For å styrke lokalforbundene og sikre 

reell medlemsvekst, trenger forbundet fremover å rekruttere en medlemsmasse mer variert 

bakgrunn. Dette er nødvendig både for å gi organisasjonen en mer innholdsrik kultur og 

kompetanse, og for å utvide organisasjonen med antall medlemmer. For å bidra til å appellere 

til et større spekter av interesser bør aktivitetene i Forbundet være varierte. 

 

Mål:  

 Lokalforbund har aktivistiske arrangement hvert semester. 

 Under planlegging av arrangement skal medlem med ulik kirkelig bakgrunn 

inkluderes i arbeidet for å lage arrangement som er tilpasset dem. 

 Lage arrangement i samarbeid med andre organisasjoner som kan bidra til å gjøre 

arrangement mer mangfoldige.  

 Ha 300 betalende medlemmer innen utgangen av 2023. 

 Forbundet skal stå på stand på minst to folkehøgskoler hver vår. 

 Forbundet skal stå på stand på minst to videregående skoler hver vår.   



 Ressursbanken utvides hvert semester med 2 nye arrangement med veiledning til 

hvordan å utføre dem. Arrangementene her skal gjøre det enklere for lokalforbund å 

appellere til en heterogen medlemsmasse.  

 Gi en premie til det lokalforbundet som verver flest mannlige medlemmer, f.eks. en 

«action man» som en vandrepokal. 

 

Samarbeid med andre organisasjoner:  

Forbundet er økumenisk og internasjonalt. Vi har helt siden oppstarten vært en del av den 

internasjonale føderasjonen World Student Christian Federation (WSCF). Gjennom denne har 

vi søsterforbund i land over hele verden. Dette er viktig for Forbundet og gir mange 

muligheter for forbundere. Fremover bør Forbundet i større grad enn før benytte seg av det 

internasjonale samarbeidet, og det bør bli en kultur i organisasjonen at medlemmer deltar på 

arrangementer i regi av WSCF. 

Forbundet er en organisasjon med mange tydelige meninger. Mange av disse meningene er 

ikke lenger kontroversielle i samfunnet vårt. Selv om flere organisasjoner har mange 

sammenfallende synspunkt som Forbundet, har vi en unik innfallsvinkel. Ved å samarbeide 

med andre organisasjoner som er opptatt av de samme sakene som oss kan vi tydeliggjøre vår 

innfallsvinkel og være en interessant samarbeidspart.  

Mål: 

 Skape en kultur for at medlemmer drar på arrangement i regi av WSCF. 

 Lage fellesarrangement med andre organisasjoner der det er naturlig.   

 
 


