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Handlingsplanen viser Changemakers prioriteringer for Changemaker-året 2021 - 2022. Changemaker
skal gjennomføre alt som står i handlingsplanen, men ved avvik skal den overordnede prioriteringen
være avgjørende. Handlingsplanen er et styringsdokument for sentralstyret og de ansatte, og skal ha
en sentral rolle i deres arbeid. Sentralstyret har, med AU i ledelsen, ansvaret for at handlingsplanen
blir fulgt opp. Ved større avvik skal landsstyret orienteres. Handlingsplanen trer i kraft siste dag på
SommerSNU 2021.

Changemakers overordnet prioritering for organisasjonen i denne perioden er:
Å øke medlemstall og antall lokalgrupper
Changemaker skal øke medlemstallet og opprette flere lokalgrupper gjennom fokus på vår politikk.

Politiske prioriteringer for Changemaker i perioden 2021-2022 er:
Kapitalflukt (hovedtemakampanjen), Tilgang på medisiner og Våpeneksport
Fokus frem til 12/11/21: Klimarettferdighet på COP26

1. Organisatorisk
1.1. Oppfølging og verving av medlemmer
1.1.1 Skal oppnå en medlemsmasse på 1200 betalende medlemmer
1.1.2 Skal arrangere en stor nasjonal vervekampanje høsten 2021
1.1.3 Skal besøke minst 25 ungdoms- og videregående skoler
1.2 Oppfølging og styrking av lokalgrupper
1.2.1 Skal vedlikeholde og øke til til sammen 16 aktive lokalgrupper og studentgrupper
1.2.2 Skal avholde et ledernettverk for lokalgruppeledere som arrangeres digitalt en gang i
mnd.
1.3 Kommunikasjonsarbeid
1.3.1 Skal jobbe for økt synlighet i sosiale medier sammenlignet med året før.

1.3.2 Skal gi ut Changemaker-magasinet 2 ganger i året

2. Arrangementer
2.1. Skal arrangere Årssamling 2022
2.2. Skal arrangere et landsstyremøte på høsten 2021
2.3. Skal arrangere minst et landsstyremøte på våren 2022.
2.4. Skal arrangere Høst-kickoff for alle i sentrale verv på starten av høstsemesteret
2.5. Skal arrangere Vinter-kickoff for alle i sentrale verv og lokallagsledere i starten av vårsemesteret
2.6. Skal arrangere Sommerleir
2.7. Skal arrangere overlapp for avtroppende og påtroppende sentralstyre
2.8. Skal arrangere minst ett sentralt arrangement utenfor Oslo, på et sted med en aktiv lokalgruppe
2.9. Skal arrangere Vinter-SNU
2.10. Skal arrangere minst to regionale helgeseminarer

3. Samarbeid
3.1. Skal fortsette samarbeidet med Kirkens Nødhjelp i henhold til vedtatt samarbeids- og
prinsippavtale
3.2. Skal samarbeide med andre organisasjoner og nettverk der det er hensiktsmessig
3.3. Skal samarbeide gjennom ACT Alliance og andre organisasjoner og nettverk internasjonalt der
dette er hensiktsmessig for å nå Changemaker sitt formål
3.4. Skal samarbeide med Press om Verdens Beste Nyheter

4. Kampanjer
4.1. Skal utarbeide og gjennomføre hovedtema kampanje om kapitalflukt i 2021
4.2. Skal planlegge og gjennomføre Verdens Beste Nyheter i henhold til satt samarbeidsavtale med
Press
4.3. Skal følge opp samarbeidsavtalen med Kirkens Nødhjelp ved å bidra aktivt inn i planleggingen og
gjennomføringen av Fasteaksjonen

4.4. Skal jobbe aktivt for en tydelig politisk profil i fasteaksjonskampanjen

5. Politiske Utvalg
5.1. Skal arbeide for synlighet og gjennomslag for Changemakers politikk, spesielt på de felt som blir
spesifisert i politisk handlingsplan som vedtas av sentralstyret.
5.2 Skal bidra med minst én aktivitet på ett sentralt eller regionalt arrangement
5.3 Skal vedlikeholde lokalgruppepakkene med lokale handlingsalternativ til lokalgruppene.

