
  Arbeidsplan for Hedmark NtEU 2021

Arbeidsplanen har som utgangspunkt at vi sannsynligvis 
fortsatt må legge opp et løp tilpasset pandemien, som ikke ser 
ut til å gi seg med det første. Så i stedet for aktiviteter som 
innebærer fysisk kontakt (ikke minst møte- og stands-
virksomhet) vil vi dette året prioritere følgende 2 
arbeidsområder: 

1. Skolerings- og informasjonsarbeid

a) Studier/skolering innad i fylkesstyret rundt sentrale 
NtEU-temaer (dette har en god stund vært et mål for 
fylkeslaget, men har ikke blitt fulgt opp i særlig grad)

b) Digital involvering av medlemmer i fylket 
(videreformidling av nyervervet og mer detaljert 
kunnskap i fylkesstyret): 

 skriftlig info til våre medlemmer, med referater fra 
studiene i fylkesstyret, og med henvisninger til 
aktuelle digitale og papirbaserte informasjonskilder

 oppfordre medlemmene våre til å sette av tid til 
studier som fylkesstyret foreslår, og/eller komme med
tips til fylkesstyret om aktuelle studietemaer 

 tilby/oppfordre våre medlemmer til å delta i et 
skriftlig nettbasert studieopplegg for fylket vårt 

 tilby Zoom-møter der deltakerne får bli med i debatt 
rundt våre studietemaer

c) Informasjon som i hovedsak rettes mot ikke-medlemmer

 Avisinnlegg (en arbeidsmåte vi ikke har prioritert 
hittil, med unntak av virksomheten til Sven R. Gjems)

 Digital videreformidling av aktuelt stoff til venner og 
bekjente som vi tror kan være interessert 

Aktuelle studietemaer:

 ACER og konsekvenser for norsk selvråderett, for 
norsk kraftkrevende industri og for private forbrukere



 Jernbanepakke 4

 EU-byråenes konsekvenser rent generelt for et EØS-
land

 Hva får norsk landbrukssektor til langsomt å 
nedprioritere NtEUs virksomhet?

 Grønn omlegging: Hva skjer konkret? 

2. Verving 

Vi må få fart på vervearbeidet igjen. Viktig å utfordre 
tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen her i fylket. - 
Det kan være en god innfallsvinkel å be fagbevegelsen om 
å bidra med stoff til våre studieopplegg, og til å innlede på 
studiesamlinger på Zoom.. 


