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Verving
Hvert år prøver vi å bli så mange medlemmer som mulig, og hvert år er det 
en kamp om å bli størst blant ungdomspartiene. De siste årene har vi 
kjempet mot FpU om å bli Norges tredje største ungdomsparti. Som 
ungdomsparti har vi som et ansvar å engasjere ungdommer, utarbeide ny 
politikk og være en rekruteringsarena for Senterpartiet. For å kunne holde 
et stabilt medlemstall må vi ta vare på medlemmer vi har samtidig som vi 
verver nye. 

Hvorfor	har	vi	medlemmer	og	hvorfor	skal	vi	bli	flere	medlemmer?	
Senterungdommen drives av og for ungdommer, derav også medlemmer. 
Gjennom at vi har et høyt medlemstall vil vår stemme være tydeligere. 
Medlemmer er viktig på så mange måter, for å drive organisasjonen rent 
praktisk, økonomisk, øke påvirkningskraften og rekruttering til  
moderpartiet.

På starten av året er det viktig å fokusere på å få de medlemmene som 
ligger inne i systemet til å betale kontingenten sin. Et halvt år etter at 
kontingenten blir sendt ut, slettes fjorårets medlemmer som ikke har 
betalt. Det betyr at vi må være tidlig ute med å få fjorårets medlemmer til å 
betale kontingenten sin. Det er mye enklere å vite hvem man skal kontakte 
for å betale kontingent, enn det er å verve helt nye medlemmer som ikke 
er	medlem	fra	i	fjor!	Utover	i	året	flytter	vi	fokus	fra	reverving	(få	folk	til	å	
betale kontingenten) til å verve helt nye medlemmer. Det som det er lurt å 
tenke	er	at	man	bør	bruke	alle	arenaer	man	er	på	til	å	finne	nye	
ungdommer på laget vårt.

5 gode grunner til å melde seg inn i 
Senterungdommen: 
1. Bli hørt!
Den som har skoen på vet best hvor skoen trykker. Derfor er vi opptatt av 
din mening om hvordan ditt lokalsamfunn er og bør være og her er det du 
som er eksperten. Samtidig som det er vi unge som vet best hvordan unge 
bør ha det. Vi hører på deg!

2. Lær mye
Det arrangeres kurs og møter både lokalt, i fylke og sentralt. Med å bli 
senterungdom kan du lære mye om hvordan politikk blir formet, du kan 
lære om møtegjennomføring og hvordan du blir bedre til å diskutere og 
debattere. 

3. Bli med å forme en bedre verden
Som medlem får du være med å bestemme politikken vår. 
Senterungdommen har en sterk stemme og bidrar til å forme politikken i 
Norge. Vi har som grunnholdning at Norge skal være et godt land å bo i, 
uansett hvor du bor. Vi jobber for en bedre verden hver eneste dag.
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4. Få venner for livet
Bli venn med senterungdommer fra hele Norge. Her får man venner for 
livet, som alle jobber sammen for at Norge skal bli et bedre land å bo i. 

5. Dra på sommerleir
Senterungdommens årlige sommerleir er et av de største arrangementene 
vi har i løpet av ett år. Her er det interessante faglige påfyll, det er 
fotballspilling, bading og andre sosiale aktiviteter. Du vil bli kjent med 
ungdommer fra hele landet.

Tips til verving: 
Tør å spørre: 
Venner, familie og bekjente. Svært få synes det er negativt å få spørsmål 
om å være med på et godt lag. Et godt tips kan være å vise bilder fra ting 
du har vært med på. Bruk «5 gode grunner listen». Fordelen med å spørre 
folk du kjenner er at du vet litt om dem fra før; er de sosiale? Hva 
studerer de? Jobber med? Hva er deres interesseområde i politikken? Bruk 
det du vet om dem til å argumentere for hvorfor vi vil ha med akkurat deg 
på laget. Tør gjerne å utfordre deg selv litt: Kanskje spørre sidemannen på 
bussen,	toget,	flyet.

Lokallag og fylkeslag som «Verveteam»: 
Som et lag kan dere få til mye bra verving. Tips er å legge ut på 
lagets sosiale medier en god blanding av politikk og sosiale happeninger. 
Det å ha ulike møter og arrangement som er åpen for interesserte er veldig 
lurt. Plutselig kommer noen som kjenner noen, eller noen som er  
interessert i å vite mer. En god ide er å ha en blanding av politikk og sosialt 
på aktiviteten, for å lokke nye medlemmer. Tips til arrangementer: Bowling, 
Pizza&Politikk, LazerX, Quiz, Volleyball, temamøte. Tips til politisk aktivitet: 
Skriv ned din hjertesak, så tar vi med oss den for å lage noe på SOME. 
Viktig å bestille materiell i god tid. 

Oppstart av nytt lokallag 
Dette	er	en	av	de	mest	effektive	måtene	å	verve	nye	medlemmer.	Start	
opp lokallag! Er er det mer info under kapittelet om lokallag. Det som 
er lurt er å starte med stand på skolen og ha oppstartsmøte på kvelden 
samme dag. 

Media og sosiale medier 
Tør	å	si	det	ut	i	media:	«Vi	vil	bli	flere	senterungdommer».	Gjerne	i	
tilknytning til en politisk sak eller et arrangement som skal skje. Men det er 
ingenting	i	veien	med	å	si,	at	vi	vil	bli	flere	medlemmer	hvorfor	vi	vil	bli	det	
og hva medlemmer får gjennom å bli med oss. Ikke glem å tydeliggjør at 
de som er interessert må ta kontakt med dere.

Som privatperson kan du dele interessante saker fra Senterungdommen 
på sosiale medier. Dette lokker nysgjerrigheten til dine venner på sosiale 
medier. Sosiale medier er det viktig at vi som privatpersoner også bruker, 
da	når	vi	ut	til	mange	flere.
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Stand
En	stand	kan	være	en	fin	måte	å	presentere	Senterungdommen	på	og	
gir god mulighet for verving. En stand kan man arrangere nesten hvor 
som helst, på skolen, på torvet, ved butikken, på bussholdeplassen eller 
lignende.	Vi	er	tradisjonelt	sett	flinkest	til	å	arrangere	stands	i	forbindelse	
med	valgkampen.	Vi	bør	likevel	bli	flinkere	til	å	bruke	stand	mer	aktivt	for	å	
nå ut til folk, markere enkeltsaker, verving og skape oppmerksomhet rundt 
Senterungdommens arbeid.

Materiell og effekter
Dette er basisen for standen. Materiell kan bestilles i nettbutikken, husk 
å bestille i god tid. Dere kan også lage materiell selv. (Husk bare at det er 
retningslinjer og regler knyttet til logobruk!) Kontoret kan bistå ved hjelp til 
design og eventuelt kontakt med trykkeri.

Tips til stand:
• Kontakt en skole og spør om fylkeslaget kan komme på besøk.
• Sørg for at dere er nok Senterungdommer som har mulighet til å 

reise sammen, da blir det mye hyggeligere. Får dere samlet  
sammen 3 senterungdommer blir dere en god standgjeng!

• Gjerne ha med noe å gi ut; brosjyrer, penner, egne  
reklameeffekter,	ballonger,	klistremerker,	kaffe,	kaker,	brus,	osv.	
Grønn	konditorfarge	er	effektivt	i	sitronbrus,	i	kaker	eller	 
vaffelhjerter.	Basisen	for	stand	er	godt	med	materiell.

• Forsøk	å	finn	ut	hva	ungdommen	interesserer	seg	for,	og	snakk	
om det de vil snakke om.

• Et godt råd er å lokke ungdommer til seg med en aktivitet som 
f.eks. en quiz eller tippekonkurranse med tilhørende premiering. 
Denne kan gjøres svært enkel, men målet er å komme i prat med 
ungdom .

• Gjerne benytt musikk, appeller over høyttaler, o.l. Sørg for  
høyttaleranlegg hvis dette er nødvendig. Det er ikke sikkert at en 
skole vil tillate for mye støy rundt standen, så spør om lov først.

• Hvis dialogen er bra, spør om de vil bli medlem.

En stand skal:
• Kunne tilby et miljø.
• Skape nysgjerrighet.
• Søke kontakt med forbipasserende.
• Være originalt utformet.
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Å stå på stand
Når du står på stand representerer du Senterungdommen. Det er viktig 
at man viser engasjement og nysgjerrighet for det ungdom er opptatt av. 
Du trenger ikke kunne alt for å stå på stand, men før samtaler naturlig og 
oppsøk informasjon om du blir usikker i en sak. 

Standsarbeidere: Sørg for bemanning av standen. Lag gjerne vaktliste. 
Minst to-tre personer bør være tilstede hele tida. Ikke stå og prat med 
hverandre, ta initiativ til å prate med de som går forbi eller stikker innom 
standen.	Bruk	smilet,	vær	offensiv!

Har dere telt på standen? Stå minst mulig inne i teltet, mest mulig ute og 
kom de forbipasserende i møte. Det samme gjelder med disk, stå mest 
mulig foran disken, da er det lettere å få kontakt med de som går forbi.
Husk at standen ikke bare skal informere om laget, men vi er også 
interessert	i	å	ta	med	å	ta	inn	innspill	fra	ungdom.	LYTT!	En	populær	
aktivitet å ha på stand er en tavle eller en krukke der forbipasserende kan 
skrive ned saker de er opptatt av.

Tillatelse
Vær	tidlig	ute	med	å	skaffe	tillatelse	til	å	holde	stand	der	dere	har	 
planlagt. Kontakt butikkeier/grunneier, skoler og politi, helst skriftlig og 
etterpå følge opp pr. telefon.

Nye medlemmer, nye muligheter
Husk ta med deg informasjon om hvordan man melder seg inn i  
senterungdommen! Du som medlem kan hjelpe andre å melde seg inn 
ved å gå på nettsiden senterungdommen.no/bli-med 
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