§ 5 - Arbeidsplan

Arbeidsplan for Oslo Nei til EU 2019/2020
Organisatorisk arbeid
Målsetting:
● Økt aktivitet på lokalnivå
Tiltak:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sørge for en kontaktperson i hver bydel
Tilrettelegge for aktivitet i eksisterende lokallag
Bistå til oppstart av lokallag dersom det kommer initiativ
Bistå Oslo Studenter mot EU og Oslo Ungdom mot EU i å bygge ei sterkere ung
nei-side
Begge organisasjonene får invitasjon til våre arrangementer
Få inn flere e-postadresser til medlemmer
Delta på rådsmøte og andre interne møter som ledelsen innkaller til
Oslo Ungdom mot EU og Oslo Studenter mot EU har en plass i styret i Oslo Nei til
EU om de ønsker

EØS-arbeid
Målsetting:
● Oppdatere og skolere organisasjonen fra et EØS-kritisk synspunkt, med vekt på å få til
økt kunnskap om de negative konsekvensene av Norges nåværende tilslutning til Det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) – og oppslutning om – en ny
handelsavtale med Den europeiske union (EU).
● Informere om brexit og mulighetene for alternative tilslutningsformer
● Belyse de ulike sidene ved en folkeavstemning og fortsette den igangsatte og fortsette
den igangsatte underskriftskampanjen med krav om folkeavstemning om EØS-avtalen.
Tiltak:
● Delta aktivt for å belyse de negative konsekvensene av EØS-avtalen og EUs politikk
● Bidra til økt kunnskap om EØS og alternativer til EØS både i og utenfor
organisasjonen
● Bruke kommune- og bydelsvalget til å informere om hvordan demokratiet i Oslo blir
negativt påvirka av EØS-avtalen

Annet politisk arbeid
● Arrangere valgvake i forbindelse med Europaparlamentsvalget 29. mai
● Arrangere en debattrekke på egnede utesteder i Oslo. Tema for debattene kan være
Brexit og alternativer til dagens EØS-avtale, PESCO, Demokratiske utfordringer med
tettere integrasjon og sentralisering i EU, Unge arbeidstakere og arbeidsliv i EU og
EØS, Handelsavtaler og demokratisk suverenitet. Arrangementene kan ha andre tema
om styret finner det hensiktsmessig
● Oppfordre medlemmer til å delta på konferanser og seminarer som Nei til EU sentralt
arrangerer
● Samarbeide med fylkeslaget i Akershus og evt. andre nærliggende fylkeslag der det er
formålstjenlig
● Fortsette samarbeidet med fagbevegelsen
● Tilby økonomisk støtte til medlemmer av Oslo Ungdom mot EU og Oslo Studenter
mot EU i forbindelse med deltakelse på arrangement
Arbeidsplanen skal ses i sammenheng med budsjettet.
Informasjonsarbeid
Målsetting: 
● Synliggjøre organisasjonen ved å styrke informasjonsarbeidet overfor egne
medlemmer, tillitsvalgte og Oslos innbyggere generelt
Tiltak
● Oslo NtEU skal være aktive på Facebook
● Hjemmesidene til Oslo NtEU skal jevnlig oppdateres
● Gjennomføre aksjoner/arrangementer
Annen aktivitet i planperioden
● Bruke 8. Mars og, 1. mai og andre arrangementer aktivt til utdeling av materiell og til
å verve medlemmer, samtidig som vi markerer aktuelle saker
● Julemarkedskomitéen arrangerer Oslo NtEUs julemarked. Fylkesstyret og andre
tillitsvalgte oppfordres til å støtte opp under dette viktige økonomiske
dugnadsarbeidet. Alle medlemmer i Oslo får tilbud om å bidra til julemarkedet
Fylkesstyret har fullmakt til å omprioritere dersom det dukker opp andre viktige og aktuelle
saker i perioden.

