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INNMELDINGER I 2017

2384
ca. 45 % er unge



Vi har laget en strategi

• Overordnet – et kompass
• Fokus på metodikk
• Må kunne tilpasses lokalt
• Enkel å forstå
• Skape engasjement
• Danne grunnlag for et godt og systematisert arbeid

Det er verving i 
alt vi gjør!
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REKRUTTERE AKTIVISERE BEHOLDE

Vi skal være den 
første som spør

Vi skal fortelle 
historiene

Vi skal fronte 
medlemsfordelene

Vi skal ha skolerte
tillitsvalgte

Vi skal ta i bruk 
ressursene i 

medlemsmassen 

Vi skal være en 
synlig fagforening 
som gjør deg stolt

Vi skal sørge for 
fornøyde medlemmer

Vi skal ha fokus på 
medlemsgjenvinning

Vi skal ta direkte 
kontakt når noen 

melder seg ut



VIKTIG!

Fokusere, prioritere og 
sette av ressurser!
Et systematisk vervearbeid handler om å sette av ressurser og foreta 
prioriteringer. Forbundet har et ansvar for å legge til rette for god 
informasjon og verktøy som kan gjøre vervearbeidet enklere, og de enkelte 
organisasjonsledd må sette verving høyt på agendaen!









VEIEN VIDERE:

• Utvikle en omfattende verktøykasse

• Gjøre strategien kjent i organisasjonen

• Skape gode prosjekter og aktivitet!

• Lage materiell som tar utgangspunkt i strategien

• Sørge for at strategien ikke havner i en skuff…

…..osv.



-Å REKRUTTERE, AKTIVISERE OG BEHOLDE 
MEDLEMMER ER EN STRATEGISK OPPGAVE.

Se litt stort på det



TIPS OG TRIKS



Det viktigste spørsmålet du kan stille?

HVA ER 
VIKTIG
FOR
DEG?



VI MÅ 
VÆRE 

SYNLIGE!



W2P skaper aktivitet i organisasjonen



Det er et enormt omfang!

552 239
produkter sendt ut i organisasjonen i 2017



3000 kg



52 804



24 133







Vi må også være synlige
politisk!





Bakgrunn for kampanjen:

I tariffoppgjøret 2016 fikk Akademikerne en egen 
hovedtariffavtale. LO Stat, Unio og YS ble enige om felles.

Akademikerne jublet over at de hadde modernisert avtalen. De 
betegner avtalen som et ”gjennombrudd for en moderne 
lønnspolitikk”

Kort oppsummert:

Rammen blir man enige om sentralt, pengene fordeles lokalt. Skulle man ikke komme 
til enighet – er det arbeidsgivers tilbud som gjelder. Akademikerne har med andre ord 
flyttet makt fra felleskapet til individet (arbeidsgiver). 
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Fra Uniforum (juni 2017 og jan 2017)

37



SNURR 
FILM



30. april!



105.000
Så mange har sett filmen:

Den er delt 204 ganger

VI ER SYNLIGE!



LYKKE TIL!
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