
  

  

Styrevettregler 
 

1. Ikke legg ut på langtur uten trening 
Prøv å kjenne dine egne begrensninger, ikke planlegg ting som du ikke tror du klarer 
å gjennomføre 
 

2. Meld fra hvor du går 
Si alltid til de andre hva du jobber med. Kanskje du kan få hjelp og innspill? Flere 
hoder tenker bedre enn ett, og det er lettere å motivere hverandre.  
 

3. Vis respekt for vær og vind 
Vis de andre du arbeider sammen med at de også er verdt noe. Med gjensidig 
respekt jobber vi bedre sammen. Det er viktig at styret avklarer forventninger til 
hverandre i begynnelsen av styreperioden, både når det gjelder arbeidsform, innsats 
og andre forventinger til hvordan året skal bli og hvordan styret skal samarbeide.  
 

4. Lytt til erfarne fjellfolk 
Ta gjerne imot råd fra gamle Senterungdommer, Senterpartister eller 
sentralstyremedlemmer når du står fast. De har sikkert opplevd de samme 
problemene som deg, og vet hva som skal til for å løse dem 
 

5. Vær rustet mot uvær selv på korte turer 
Det er alltid noe som ikke går som planlagt. Tenk på reserveløsninger og vær ute i 
god tid når du planlegger noe.  
 

6. Husk kart og kompass 
Arbeidsplan, budsjett, dine egne mål og andre nedskrevne dokumenter kan være 
gode veivisere for deg når du står fast og ikke vet hvor du er eller hva du skal gjøre. 
 

7. Gå ikke alene 
Husk at styrearbeid er teamarbeid. Det er verdifullt å være flere om å dra lasset 
 

8. Vend i tide, det er ingen skam og snu 
Har du tatt på deg en oppgave som du ikke mestrer? Det er lov å ikke være 
verdensmester i alt! Si heller i fra når du trenger hjelp til oppgavene du står fast på, 
og helst i tide slik at oppgaven kan løses innen fristen. Husk: Det er helt greit å ikke få 
til noe, men det er ikke greit å ikke be om hjelp! 
 

9. Spar på kreftene og grav deg ned i snøen om nødvendig 
Ikke jobb mer enn at du har motivasjon til å holde ut hele styreperioden. Ikke brenn 
opp alt kruttet de to første ukene. Vær åpen om motivasjon, og spør om hjelp og 
avlastning i tunge perioder! 


