
 

 

Starte lokallag på 1-2-3 
 

Hvordan komme i gang? 

Det å starte opp lokallag i Senterungdommen trenger ikke å være en 
vanskelig sak. I denne korte guiden ser vi på hvordan man skal gå frem for å 
få formalitetene i orden! 

 

• Det trengs minimum 3 senterungdommer for å starte opp lokallag. Lokallaget 
kan ha én eller flere kommuner som nedslagsfelt, avhengig av medlemsgrunnlaget 
og geografien i området. 
 

• Interimsstyre er et styre som velges til å lede lokallaget fram til første årsmøte, og 
vil fungere som et lokallagsstyre fram til første ordinære årsmøte.  

 
• For å komme i gang som et lokallag må man ha et oppstartsmøte. I dette møtet 

skal dere blant annet velge interimsstyre. Videre i denen guiden kommer en guide 
til hvordan dere kan gjennomføre oppstartsmøtet.  

 

Invitasjon til oppstartsmøtet 
 

• For at flest mulig skal få vite om at det skal startes lokallag, bør det sendes en 
invitasjon til alle medlemmene i området. Dette kan lokallaget i SP hjelpe dere 
med, eller ta kontakt med enten fylkesstyret i Senterungdommen eller 
fylkessektretæren i fylket deres.  
 

• Det kan også være lurt å ha et facebook-event til et slikt møte. Før oppstartsmøtet 
kan enten lokallaget i SP eller fylkeslaget i Senterungdommen lage et slikt event. 
Etter oppstartsmøtet er det naturlig at interrimstyret oppretter egen 
facebookside for det nye lokallaget.  

 
• I invitasjonen skal det stå litt om hvor møtet skal være og klokkeslett.  

 
• Under ligger et eksempel på innkalling dere kan sende ut eller legge ut på 

Facebook.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste 
Til møtet trenger dere en saksliste for å holde orden på hva dere skal gjennom. Den 
skal inneholde saker dere har lyst til å snakke om på møtet, og blant annet valg av 
verv og posisjoner til det interrimstyret dere skal sette opp.  

Dere kan gjerne sende ut sakslisten sammen med invitasjonen til møtet, men det er 
ikke noe man må. 

 
Oppstartsmøte – Myrhaugen Senterungdom 

Saksliste: 

Sak 1. Godkjenning av innkalling  

Sak 2. Valg av referent 

Sak 3. Kort orientering. Hvorfor oppstart? 

Sak 4. Hva skal vi jobbe for? Verdier 

Sak 5. Valg av posisjoner 

Sak 6. Eventuelt 

Innkalling – Oppstartsmøte Myrhaugen Senterungdom 

Vi er en gruppe ungdommer som skal starte 
senterungdomslag i Myrhaugen, og inviterer med det til 
oppstartsmøte for alle som er medlem i 
Senterungdommen og bor i Myrhaugen. 

Dato: 05.05.2015 
Sted: Myrhaugen café  
Kl. 18.00 
Vel møtt! 
 



 

Gjennomføring av oppstartsmøtet 

Når sakslisten er skrevet er dere klare for oppstartsmøte. Dere 
har satt dato, sted, klokkeslett og sendt ut innkalling. Da er det bare selve 
oppstartsmøtet som gjenstår. Prøv å få noen fra fylkesstyret i 
Senterungdommen til å komme, de hjelper gjerne til med detaljene i møtet.   

Under ser dere et eksempel på hvordan man kan gjennomføre møtet. For hver 
sak i eksempelet er det grønne bokser. I disse boksene står noen tips om 
hvordan man kan gå gjennom saken. 

 

Oppstartsmøte – Myrhaugen Senterungdom 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 

 
 

Sak 2. Valg av referent 

 
 

Sak 3. Kort orientering. Hvorfor oppstart? 

 

Her spør man de på møtet om de kan godkjenne at det har blitt sendt ut/lagt ut 
innkalling. Enten på melding, epost, facebook etc. Dette er en formalitet, men som 
må opp som sak. 

Det skal skrives referat fra møtet. Det er derfor viktig at noen skriver en 
oppsummering av hva som blir sagt og eventuelt vedtatt på punktene i sakslisten. 

Dette er ikke en sak man må ha. Men det kan være greit å si litt om hvorfor man 
ønsker oppstart og hvordan man har jobbet for å få til møtet. 



 

Sak 4. Hva skal vi jobbe for? 

 

 

Sak 5. Valg av posisjoner

 
 

Interimsstyre Myrhaugen Senterungdom: 

Leder: Liv-Stine Navarkrakk 

Nestleder: Truls Slagsmål Vadum  

1. Styremedlem: Adulf Arnestad 

2. Styremedlem: Bente Joacimsen 

3. Styremedlem: Anna Engen 

4. Styremedlem: Ole Morten Mo 

5. Styremedlem: Sindre Solseth  

Dette er heller ikke en sak man må ha, men kan også her være greit å drøfte litt 
med de som er på møtet. 

- Hva skal lokallaget jobbe med fremover? 
- Hvilke mål har vi?  
- Hvilke verdier skal vi som lokallag ha? 
- Hvilke aktiviteter vil vi ha det neste året? 

Mye av dette kan man ta videre til første styremøte, som vil skje kort tid etter 
oppstartsmøte. 

- Her velger man medlemmer til interimsstyret i det nye lokallaget.  
- Når man velger folk til styret kan man komme med forslag på andre 

eller foreslå seg selv til posisjonen. 
- Det første som skal velges er leder for det nye styret.  
- Deretter velger man nestleder og minst ett styremedlem.  
- I et interimsstyre skal man ha minst 3 medlemmer, og maks 7.  
- Et nyvalgt styre kan se ut som eksempelet under: 

 



 

 

 

Sak 6. Eventuelt 

 
 

GRATULERER! Dere har nå gjennomført 
oppstartsmøte! 

 
 

VIKTIG! Rapporteringsskjema 
• Etter oppstartsmøtet skal det sendes inn rapporteringsskjema fra møtet. 

Skjemaet finner der på Senterungdommens hjemmeside: 
http://www.senterungdommen.no/dokumenter  
 

• Der fyller dere inn rapporteringsskjema for lokallag. Som nyoppstartet 
lokallag er det naturlig å ikke ha noe bankkonto. Dette er noe 
interrimstyret bør sette som en av sine første saker å ordne. 

 
• Har du spørsmål om punktene i skjemaet? Ta kontakt med enten 

fylkesstyre, fylkessekretær eller senterungdommen@sp.no 

 

Dette eksempelstyret består av 7 medlemmer, det er maks antall man kan ha. 
Man kan i tillegg ha et par varamedlemmer hvis man ønsker. Man må ikke ha så 
mange som 7 stk. i styret, men et stort styre er et robust styre.  

- Når styret skal velges er det viktig at referenten skriver i referatet hvem 
som blir valgt til de forskjellige posisjonene.  

 

På dette punktet kan man spørre møtet om det er noen som vil ta opp noe som 
ikke har blitt tatt opp tidligere på møtet. Her kan det være lurt å avtale første 
styremøte i det nye lokallaget.  



 

 

Nå begynner arbeidet i lokallaget! 

Velkommen som nytt lokallag i Senterungdommen! Vi er heldige som har så 
mange engasjerte ungdommer som bryr seg om lokalsamfunnet sitt og vil være 
med å påvirke!  

Nå begynner arbeidet. På første styremøte er det lurt å sette opp en plan på 
hvilke aktiviteter dere vil arrangere i tiden som kommer. Enten for et halvt eller 
helt år framover. 

Sjekk ut www.senterungdommen.no/handboka for mye nyttig info om arbeidet 
som nå starter.  

Når dere starter opp lokallag skal dere alltid få hjelp fra fylkesstyret i deres 
fylkeslag. Skulle det uansett være noe dere lurer på kan dere ta kontakt. Info 
finner dere her: 

 http://www.senterungdommen.no/folk-i-sul/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Takk til Nordland Senterungdom som har laget originalen, og at Senterungdommnen sentralt har fått lov til å 
bruke denne videre.  

 


