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VEDLEGG:
•
•
•

Forslag til Framtiden i våre henders toårsstrategi for 2019-2010
Høringsinnspill til førsteutkastet av toårsstrategien fra Framtiden i våre henders lokallag
Tilbakemelding fra arbeidsgruppa for toårsstrategi på tema som har gått igjen i innspillene til
strategien.

a) Presentasjon
Vedlagt er forslag til ny toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020. Med dette forslaget til
ny toårsstrategi videreføres organisasjonens historiske arv. Alle forslag til satsingsområdene drar på
ulike vis opp koblingen mellom vårt eget og rike lands forbruk, samt dets konsekvenser på miljø og
mennesker. Med strategien vil vi bli en miljøorganisasjon med enda tydeligere forbruksfokus, med et
solid, solidarisk fundert utgangspunkt. Sørfokus er integrert i alle satsingsområdene, og
leverandørkjedeproblematikk står sentralt i 3 av 4 satsinger.
Av sentrale tematiske endringer, så prioriteres nå politiske målsetninger innenfor bærekraftig
oppdrett opp, mot å prioritere ned politiske målsetninger innen kjøttforbruk og produksjon. Det
legges også opp til tydeligere fokus på investeringer i og produksjon av norsk olje- og gass. Å
prioritere opp to av de største og viktigste næringene i Norge betyr også at organisasjonen kan ta en
mer aktiv rolle i den løpende offentlige debatten om næringsutvikling i Norge.
Strategien legger opp til en sterk vekst – organisasjonen skal både vokse i antall medlemmer,
inntekter, aktive frivillige og vi skal få større gjennomslag. Det er mye energi i lokallagene på tiltak og
arbeid for å bygge organisasjon og sterke lokallag. Derfor foreslås et nytt tiltak i
organisasjonskapittelet, nemlig å utvikle en egen lokallagsstrategi i løpet av perioden. Her ønskes en
deltagende prosess hvor lokallagene er med på å definere hvordan vi skal bli enda større og sterkere
som organisasjon, og sikre mer innflytelse lokalt og regionalt gjennom våre lokallag. Det foreslås også
å styrke hovedkontoret på dette området.
I tillegg foreslås det å utvikle en egen vervestrategi i løpet av perioden, og tiltak for å styrke denne
utviklingen. I løpet av strategiperioden vil vi befeste Framtiden i våre henders posisjon som den
største miljø- og solidaritetsorganisasjonen i Norge.

b) Gruppearbeid
c) Debatt
d) Votering
Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar «Toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020»

Styrets innstilling:
Styret innstiller på forslag til vedtak.
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