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Vedlegg til Sak 7 Lokallagssatsing 2019
HVORDAN KAN EN LOKALLAGSATSING I 2019 UTFORMES, BASERT PÅ DE ULIKE
STASINGSOMRÅDENE?
Dette er ment som inspirasjon til hvordan en lokallagssatsing kan bli seende ut i 2019, avhengig av
hvilket satsingsområde landsmøtet velger som lokallagssatsing. Dette er kun ment å gi ideer, det er
ikke førende på noe vis. Som nevnt i sakspapiret, innebærer en lokallagssatsing bl.a. hovedprioritet i
skolering og lokallag/regionlagsoppfølging, for eksempel på samlinger. Hovedprioritet utarbeiding av
materiell o.l. til lokallag og regionlag. Utgangspunkt for lokallagskampanjen (dvs. én av de to
kampanjene Framtiden i våre hender skal gjennomføre i 2019). Dermed vil satsingen innebære at
lokallagene og hovedkontoret jobber sammen for å definere når og hva skolering skal bestå av, hva
som skal bli tema for en kampanje, politiske krav og eventuelt materiell til lokallagene.
Lokallagssatsing 2019: Redusert forbruk og bærekraftig produksjon
Noen muligheter:
• Hovedkontoret bidrar med informasjonsmateriell, og utarbeider en mal for hvordan lokallag
kan jobbe for at lokale institusjoner (bibliotek o.l.) etablerer faste utlånsbibliotek for for
eksempel verktøy eller idrettsutstyr. Vi produserer en video med bilder fra alle sentralene
FIVH-lokallag allerede har vært med på å etablere.
• Hovedkontoret bistår lokallag med å jobbe politisk opp mot kommune eller universitet for å
få på plass bedre innkjøpsrutiner, som for eksempel fokuserer på å kjøpe brukt.
• Vi inngår et samarbeid med Restarters for å ha «fiksefester» sammen med lokallag over hele
landet. Hovedkontoret bistår med faglige innledninger, og design av materiell (facebookbanner, osv).
Lokallagssatsing 2019: Trygg og bærekraftig tekstilindustri
Noen muligheter:
• Hovedkontoret utarbeider fysisk og digitalt materiell til promotering og informasjon, og
lokallag deltar på den nasjonale klesbyttedagen med Naturvernforbundet, eller lignende
arrangementer med for eksempel DNT eller POW.
• Vi gjennomfører nasjonal aksjonsdag for å få IKEA m.fl. til å signere sikkerhetsavtalen for
Bangladesh. Hovedkontoret bistår med medietrening, vi skriver felles avisinnlegg over
hele landet, og fysisk og digitalt materiell.
Lokallagssatsing 2019: Bærekraftig mat i et globalt perspektiv
Noen muligheter:
• Vi lager dumpster dining-arrangementer over hele landet for å sette fokus på matsvinn.
Hovedkontoret bistår med utforming av fysisk og digitalt materiell og faglig innledning for de
som ønsker.
• Vi gjennomfører koordinerte matinnsamlingsaksjoner over hele landet, i samarbeid med
veldedige organisasjoner og/eller TooGoodToGo.
Lokallagssatsing 2019: Etiske og bærekraftige investeringer
Noen muligheter:
• Hovedkontoret bistår med å kartlegge pensjonssparing i kommunene eller ved
universitetene hvor lokallagene er, for å sette søkelys på hvordan pensjonene investeres og
sparke opp til politisk debatt. Vi gjennomfører felles aksjonsdag for fossilfrie/fornybare
investeringer.
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