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Lokallaget
Senterungdommen har lokallag rundt omkring i landet der medlemmene 
bor. Medlemmene er grunnsteinene i organisasjonen. Det at vi har lokallag 
under fylkeslagene sikrer at enkeltmedlemmene får et best mulig tilbud. 
Lokallaget	dekker	gjerne	én	kommune,	men	kan	også	dekke	flere	
kommuner eller bare deler av en kommune der dette er mer 
hensiktsmessig.  

Lokallagets hovedoppgave er å arrangere ulike møter, kurs og sosiale 
arrangementer for medlemmene. Politisk sett vil et lokallag i 
Senterungdommen primært jobbe med lokale saker, opp mot 
kommunestyret i den aktuelle kommunen, Senterpartiets lokallag og 
Senterpartiets kommunestyregruppe. Lokallaget har også ansvaret for at 
informasjon fra fylkeslaget og sentralleddet i organisasjonen når ut til 
medlemmene, og for at innspill fra medlemmene bringes oppover i 
systemet. Et lokallag i Senterungdommen disponerer egne penger til 
aktiviteter, og har derfor egen bankkonto og ansvar for egen økonomi. 

Lokallagsstyret
Lokallaget drives av et lokallagsstyre. For å være et godkjent lokallag med 
fulle rettigheter i organisasjonen, må lokallagsstyret bestå av minst tre 
medlemmer. Lokallagsstyret har ansvar for at medlemmene har et godt 
tilbud og at nye ungdommer får kjennskap til Senterungdommen som
organisasjon. Styret står for driften av laget mellom årsmøtene, og skal 
derfor planlegge og gjennomføre møter, stands og sosiale aktiviteter. 
Lokallagsstyrets hovedoppgave er å sørge for at alle medlemmene har et 
tilbud om aktivitet. 

Der det er naturlig, skal det føres referat, fordi dette er viktig 
dokumentasjon til årsmeldingen og for videre drift. Styret har ansvar for at 
lokallaget driftes i henhold til Senterungdommens vedtekter, og for å 
overholde søknadsfrister og ha orden på økonomien.

Senterstudentlag
På	enkelte	studiesteder	på	universiteter	og	høyskoler	finnes	det	egne	
lokallag for studenter. Senterstudentlaget, ofte forkortet senterstud, er et 
tilbud til medlemmer som ønsker å være aktive i Senterungdommen mens 
de studerer. Senterstudentlaget fungerer på nesten samme måte som et 
vanlig lokallag. Studentlaget har ansvar for egen økonomi og aktivitet, men 
jobber lite med politiske saker i nærmiljøet som ikke direkte angår 
studentene. I studentlaget er sosiale arrangementer i fokus, men gjerne 
med innslag av politiske tema som opptar studentene. Studentlaget har 
vanligvis ikke kontakt med lokallaget i Senterpartiet og 
kommunestyregruppa, men blir gjerne inkludert på arrangementer i regi av 
Senterungdommens fylkeslag i det aktuelle fylket. 

Grafikk	kapittel	2:	Kim	Klausen,
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Verv i lokallaget

Leder
Lokallagslederen har overordnet ansvar for arbeidet i lokallaget. Lederen 
er også lokallagets ansikt utad, og må sørge for god kommunikasjon og 
informasjon til medlemmene. 
Lokallagsleder skal: 

• Lede arbeidet i styret etter vedtatt arbeidsplan og budsjett.
• Fordele arbeidsoppgaver innad i styret.
• Sende rapporter til sentral- og fylkesledd til rett tid.
• Videreformidle informasjon fra sentral- og fylkesledd.
• Ha tilgang til konto og oversikt over økonomien – evt. opprette 

konto om man ikke har det. 
• Ha oversikt over inn- og utmeldinger, med tilgang til  

medlemsregisteret.
• Innkalle til og lede styremøter, hvis ikke annet er bestemt.
• Samarbeide med sekretær om saksliste før møter.
• Samarbeide med kasserer om regnskap og budsjett før årsmøtet.
• Motivere og oppmuntre de andre styremedlemmene!

Nestleder
Nestlederen er lederens stedfortreder, og skal bidra med tilrettelegging 
av arbeidet. Når leder ikke er tilgjengelig, er det nestlederen som utfører 
lederens oppgaver. 
Nestleder skal: 

• Forberede og lede enkelte møter for å få ledertrening.
• Bidra i utforming og oppfølging av arbeidsplan, sammen med 

resten av styret. 
• Skrive ulike søknader, sammen med resten av styret.
• Eventuelt ha andre faste oppgaver, f.eks. kontakt med  

kommunestyregruppa.

Økonomiansvarlig/kasserer
Kassereren har ansvaret for økonomien i lokallaget.
Kassereren skal: 

• Ha tilgang til lagets bankkonto, og oppbevare eventuell  
kontantbeholdning.

• Jevnlig orientere styret om den økonomiske situasjonen.
• Undersøke	muligheter	for	tilskudd	og	støtte	(les	om	FRIFOND	på	

side 28).
• Utarbeide regnskapsoversikt og forslag til budsjett før årsmøtet, 

sammen med leder.
• Motta innbetalinger og gjennomføre utbetalinger, og føre bilag til 

disse. 
• Føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk, ofte i samarbeid 

med lokallaget i Senterpartiet. 

På det første møtet etter årsmøtet 
fordeler styret ansvarsområder 
mellom seg. Oppgaver som kan 
fordeles er for eksempel ansvar for 
sosiale medier, kontakt med 
kommunestyregruppa og sosiale 
aktiviteter. Styret velger også 
sekretær, studieleder og 
nestleder dersom dette ikke er valgt 
på årsmøtet. 
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Se	styrevettregler	som	finnes	på	
senterungdommen.no/organisasjonshandboka

Mer	informasjon	om	lokallaget	finnes	i	§	6	i	
vedtektene. 

Sekretær
Sekretær skal:

• Føre referat fra styremøter og medlemsmøter, og sende ut disse 
etter møtene. 

• Lage og sende ut innkallinger til møter og andre arrangementer.
• Skrive årsmelding.
• Sende inn rapporteringsskjema til sentralleddet i organisasjonen.

Studieleder
Styret bør også ha en studieleder. Studielederen har ansvar for å at det 
gjennomføres skolerings- og studiearbeid, slik at lokallagets medlemmer 
er godt rustet for å drive aktiv politikk. Du kan lese mer om studiearbeid og 
skolering i kapittel 9 om skolering. 

Styremedlem
I	tillegg	til	vervene	nevnt	over,	kan	styret	ha	flere	styremedlemmer.	
Disse er også en viktig del av styret, og skal bidra der det er nødvendig. 
Styremedlemmene kan også tildeles faste oppgaver som for eksempel 
ansvar for sosiale medier eller arrangementer. 

Lokallagsårsmøtet 
Årsmøtet arrangeres en gang i året, og er lokallagets høyeste myndighet. 
Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. 
På årsmøtet skal man evaluere arbeidsåret som har gått, ved å gjennomgå 
og godkjenne årsmelding og regnskap.
 
På årsmøtet skal det også velges nytt styre. Det velges leder, og 
fortrinnsvis nestleder, økonomiansvarlig/kasserer og sekretær. Årsmøtet 
bør videre vedta et budsjett for det kommende året. Et budsjett er en plan 
for hvor mye penger laget skal bruke, og hva pengene skal brukes på. 
Budsjett er nærmere omtalt i kapittel 6 om økonomi. I tillegg til å vedta et 
budsjett, er det også vanlig å ha en åpen diskusjon om hva man ønsker at 
neste arbeidsår skal inneholde. Det nye styret vil benytte disse innspillene 
til å sette opp en arbeidsplan for det kommende arbeidsåret. 

Tips til lokallagsarbeidet 
Det er mye forskjellig man kan gjøre for å skape aktivitet i lokallaget.  
Punktene nedenfor er ment som inspirasjon til å komme i gang med  
arbeidet, men er ingen oppskrift på hvordan det enkelte lokallaget skal 
driftes. 

• Lavterskelaktiviteter er både lett å organisere og gøy for  
medlemmene. Det sosiale er også viktig, og ikke alle møter 
trenger å ha politiske tema. Mange setter stor pris på bowling, 
pizza, spillkveld, quiz og liknende. 

• Gi medlemmene god mulighet til å komme med forslag og 
innspill til aktiviteter.

• Bruk sosiale medier aktivt før arrangementer og til informasjon 
om lagets politiske arbeid.

Etter årsmøtet skal det sendes inn 
rapporteringsskjema.	Dette	finner	

du på :
senterungdommen.no/dokumenter 

Fristen for å avholde årsmøte 
i lokallaget er fem uker før  

landsmøte.
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• Inviter medlemmer på arrangementer. Send ut en felles e-post, 
en SMS og/eller ring enkeltmedlemmer for å høre om de er  
interessert i å være med. 

• Send medlemmene på skolering hvis økonomien strekker til. 
Dette gir ny inspirasjon til videre arbeid. 

• Stå på stand! Markedsføring og synlighet er viktig for å verve nye 
medlemmer.

• Digital aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Quiz og politiske 
temamøter kan gjennomføres digitalt hvis været, kollektivtilbudet, 
avstanden eller en pandemi hindrer at dere kan møtes fysisk.

• Bruk pengene som er tildelt via Frifond-ordningen, og søk om 
mer penger til arrangementer når disse er brukt opp – dette er 
«gratis penger» til aktiviteter! Les mer om dette i kapittel 6 om 
økonomi. 

Oppstart av nytt lokallag
Har	du	ikke	lokallag	hos	deg	og	ønsker	å	starte	et?	Er	dere	tre	eller	flere	
Senterungdommer som vil være aktive, bør man prøve å starte et lokallag. 
Sjekk Senterungdommens korte guide til oppstart av lokallag, og be om 
bistand fra fylkesstyret! Senterungdommen har også en lagbygger som 
kan bidra, se kapittel 4. 

Senterungdommens korte guide 
til	oppstart	av	lokallag	finner	du	på	
senterungdommen.no/handboka


