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TILTAK 

 

FRIST 

 

ANSVARLIG 

Gjennomføring av 
sommerpatrulje 2018, 
større deltakelse fra 
forbundet 

 

 

 

 

 Gi konkrete forslag til LO ungdom lokalt slik at flere 
bransjer representert i NAF blir besøkt.  
skaffe oversikt over bedrifter som KAN besøkes (i 
samarbeid med DS) Styrene i avd bes komme med 
konkrete forslag til LO.  

 Stille med deltakere på sommerpatruljen (minimum 1, evt 
dobbelt så mange som i fjor pr avdeling) 

 Sende eget infoskriv på mail til alle under 35 år.  
 De som skal delta på sommerpatruljen skal delta på Los 

skolering 
 Undersøke om frister i forhold til sommerpatruljen og 

sender til DSU 

 

 Sendes til 
arrangør 

 

 Deltakerne 
må være 
klare til 
10.april 

 

 

 Innen 
09.mars 

 

 Innen 11.juni 

 
 Leder av 

ungdomsutvalget i den 
enkelte avdelingen 

 

 

 

Ungdomskurs, som er 
åpne for alle med maks 
30 deltakere fordelt på 
avdelingene 
(av ungdom for 
ungdom) 

 Utkast til program forelegges DSU 
 Tid og sted 
 Sende invitasjon 
 Sende påminnelse og påmeldingsfrist 

 

 09-11 feb 
 01-03 juni. 
 12.feb 
 12.mars 

 

 Lex og Karina 
 Lex 
 Lex 
 Lex 



 

 

 

Forberede søknad om 
kurs og konferanse 
2018 

 

 Konferansen skal være et spleiselag mellom alle avd. 
Dette må forelegges alle avdelingsstyrene for forankring. 
Deretter forbundsstyret. Det er laget et forslag til budsjett 
som dekker 80 deltakere. 

 Forslag til framdriftsplan 

 

 Før siste FS i 
2017. 

 
 
 

 

 
 09-11 feb 
 DSU møte 

04.11.2017 

  Alle 

 
 
 

 
 Lex og Naemy 

 
 
 

 Alle 

Bedre profileringen av 
ungdommen i 
forbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ungdoms Spalte, i løpet av 2018 skal DSU spille inn minst 
3 saker til Ane om fokusområder i DSU. 

 Man skal sørge for at alle medlemmene i DSU får et 
portrettintervju i arbeidsmanden.  
1. Knut 
2. Naemy 
3. Lex 
4. avd 9 
5. Melanie 
6. Daniel 
7. Guro 
8. Tor Erik 
9. avd 3. 

 Det oppfordres til at DSU medlemmer skriver egne 
kronikker og sender inn. 

 
 Første saken 

sendes inn i 
Februar. 

 

  

 
                            

 Naemy og Lex, spiller inn 
sak om 
ungdomskonferanse 

 Lex og Karina spiller inn 
sak om ungdomskurs. 
 
 

 Karina sender inn 
forespørsel om 
portrettintervju av DSU 
medlemmer. 

 Daniel lager kronikk, og 
sender inn. 

 Guro sender inn sak om 
Svalbards framtid. 

Lærlinger  Oppsøker elevorganisasjonen og bistå i dannelsen av et 
lærlingråd. Dette er et prosjekt som allerede er igangsatt i 
Nordland. NAF skal delta for å lære lærlingene om 

 09-11 
Februar 

  Karina kontakter LO og 
etterspør hvor  



rettigheter i arbeidslivet. Dette skal implementeres i hele 
landet. Dette blir et samarbeid med LO. 

 
 

 09-11. 
Februar 

det er lignende prosjekter i 
Norge. 

  Melanie innhenter informasjon 
om prosjektet i Nordland 

«Vi bryr oss» 
kampanje 

 Med fokus på sosial dumping og svart arbeid, ønsker 
ungdommen å starte en kampanje med effekter som 
signaliserer at vi bryr oss om at alle arbeidstakere skal 
behandles med respekt og likeverd. Kampen mot sosial 
dumping må først og fremst skje ute blant medlemmene. 
Alle må bry seg om sine kollegaer, og varsle om uverdige 
forhold. 

 Forslag til slagord : 
-  Vi bryr oss 
- Stopp sosial dumping 
-  Forby bemanningsbransjen 
-   

 03.juni    Karina (Med Naemy og Lex opp 
mot konferanse) 

Ung arbeidsmand, 
hjemmesiden til 
forbundet. 

 Hjemmesiden er utdatert når det gjelder 
ungdomstillitsvalgte og representanter i DSU. Dette skal 
oppdateres med nye bilder og kontaktinfo til alle faste 
medlemmer i DSU. 

 Det skal taes nye bilder, Lex tar med kamera til 
ungdomskurset og tar nye bilder. 

 Artikler som blir brukt på ungdomskurs og konferanser 
skal gjøres tilgjengelig i nettbutikken til NAF under «ung 
arbeidsmand»  
- kortholder 
- is skrape 
- Kondomer 
- buff 
- Solbriller  
- handlenett 
- T- skjorter 

 Februar/ 
Mars 

 Juni 
 
 
 
 
 

 11.oktober 

  tilfaller ungdomssekretær 

  Lex 
 
 
 
 
 

 

  Tor Fredrik  



- Synlighets T-skjorter med #ungarbeidsmand 
-  
Disse skal på sikt inn i nettbutikken, så man må undersøke 
hvordan kan lage en avtale med forbundet på evt lagring 
og utsending. 

  

 

Planlegge DSU møter 
for 2018 

 

 09-11 februar i Trondheim 
 03 juni. Etter ungdomskurs.  
 14.oktober, rett etter ungdomskonferanse 
 Planleggingskonferanse 8-11 november 
 Nordseter 

  Planlegges på DSU 
04.11.2017 

  
 DSU 09-11 

feb 

 

 

 

 

 Karina og Knut 
 Tor fredrik 

 


