
	

Forslag til nedsættelse af udvalg 
 
Ledelsen foreslår, at der oprettes et antal udvalg, som består af medlemmer fra både 
ledelsen og medlemsrådene. Som udgangspunkt kommer udvalgene til at bestå af 4-5 
personer, heraf 1 medlem fra ledelsen, som kommer til at fungere som tovholder for 
udvalget.  
 
Udvalget får ansvaret for et specifikt område eller en aktivitet i NAU. Se eksempler herpå 
nedenfor. Det forventes at udvalget mødes 4-5 gange årligt. Derudover aftaler udvalget 
selv, hvordan arbejdet mellem udvalgsmøderne fordeles, samt om der skal afholdes 
Skype-møder el. lign.  
 
Ledelsen forventer at oprette 2 udvalg i den kommende periode, som nedsættes efter 
dialog med medlemmerne på Landsmødet. Herunder er 4 forslag til udvalg, som ledelsen 
har drøftet.  
 
 
Sommercamp 
 
Udvalget får til opgave at arrangere en sommercamp for aktive i NAU og ungdomsrådene. 
Der lægges op til at sommercampen har en længde på ca. en uge, og at der lægges vægt 
på at udvikle kompetencer og styrke fællesskabet i NAU.  
 
Hovedopgaver: 

- Udvikling af koncept og program 
- Praktisk planlægning af camp 
- Afvikling af campen  

 
 
Task Force 
 
Udvalget sammensættes med en repræsentant fra hver region. Udvalget uddannes til at 
kunne fungere som NAU’s forlængede arm i regionen og kan bl.a. varetage medlemsbesøg 
og vejledning af råd, der oplever problemer.  
 
Hovedopgaver: 

- Varetagelse af en del af medlemsbesøgene 
- Kortlægning af råd med problemer i regionen 
- Evt. afholdelse af mindre kurser/workshops 
- Vejledning af råd i regionen og henvisning til de rette ressourcepersoner 

 
 
 
 
 
 



	

Unge Stemmer 
 
Udvalget får til opgave at rådgive og medvirke til gennemførslen af projektet ”Unge 
Stemmer – nye veje til demokratisk deltagelse”. Dette sker i tæt samarbejde med 
projektlederen og NAU’s ledelse 
 
Hovedopgaver: 

- Løbende sparring med projektleder og styregruppe 
- Medvirke til udvikling af workshopformater med udgangspunkt i projektets viden 
- Medvirke til rekruttering af ambassadører 
- Udvikling af aktivitet til Ungdommens Folkemøde  

 
Kommunikation/SoMe 
 
Udvalget får til opgave at varetage en del af den digitale kommunikation i NAU, herunder 
særligt de sociale medier. Derudover får udvalget til opgave at videreudvikle NAU’s 
kommunikationsstrategi. Arbejdet sker i samarbejde med NAU’s 
kommunikationskonsulent. 
 

- Udvikling af kommunikationsstrategi 
- Udvikling og varetagelse af SoMe-kampagner 
- Løbende kommunikation på bl.a. Facebook  

 

 


