
ARBEJDSPROGRAM 2020  
INDLEDNING 
Arbejdsprogrammet for 2020 er i år struktureret ud fra to ben: Mission og Vision. I 2019 har 
NAU's kerneydelser været truet af økonomisk ustabilitet, og det er således disse, der i 2020 
bør pålægges størst fokus. I det følgende arbejdsprogram starter vi dog med at se på, hvor 
vi ønsker at bevæge os hen som organisation, vores visioner, og så lader vi dem stå som 
motivation for at sikre at vores fundament, vores kerneydelser, bliver styrket til at bære dem.  

FREMTID 

Stærkere Medlemsinddragelse 
● NAU's støttemedlemsskaber skal etableres, og muligheden for dette skal synliggøres 

for både nuværende medlemmer, tidligere medlemmer og andre udefra. I den 
forbindelse skal organisationens Mobilepay fungere optimalt, og der skal minimum én 
gang om året udsendes nyhedsbreve el. lign. til støttemedlemmerne.  
 

● Der skal arbejdes for et højere deltagerantal ved stormøderne, bl.a. ved at sende 
invitationer ud i bedre tid, have mere aktivitet i form at afstemninger og opdateringer i 
Fællesforum og på Facebookbegivenheder og derudover gøre stormøderne mere 
attraktive ved øget fokus på tillokkende oplægsholdere eller underholdning. 
 

● Der skal afholdes flere nationale aktiviteter for medlemsråd og -huse ud over 
stormøderne. Dette kan f.eks. ske ved at genindføre konceptet “projektweekend” eller 
ved at nedsætte et nationalt udvalg i forbindelse med NAU's større projekter. 
Grundlæggende skal konceptet med den årlige pinsetur og dertilhørende åbent 
møde desuden gentænkes, og der kan evt. afholdes andre åbne ledelsesmøder i 
løbet af året.  
 

● Der skal lægges større vægt på feedback efter et workshopbesøg, så vi i højere grad 
kan forbedre og udvikle på vores udvalg af workshops og kurser. 

Synlighed 
● Ledelsen og sekretariatet bør i høj grad arbejde for at besøge flere medlemsråd eller 

-huse i forbindelse med opkvalificering, bl.a. ved øget synlighed af nyt workshop- og 
kursusudvalg.  
 

● Der skal generelt sættes større fokus på organisationens synlighed på sociale 
medier, for eksempel ved at lave “takeovers” på Facebook eller Instagram eller korte 



videoer, når NAU har været på besøg hos et ungdomsråd eller -hus, deltaget i 
forskellige events, eller afholdt stormøder.  
 

● NAU skal sikre, at formålet og arbejdet med diverse store projekter er tydeligt og 
forståeligt for både medlemmer af organisationen, eksterne aktører, og 
udenforstående.  

KERNEYDELSER 

Økonomisk Stabilitet 
Efter udfordringer med den økonomiske stabilitet i 2018-2019, og en nedskæring i antallet af 
medarbejdere, er det blevet klart at der skal kigges på at fremtidssikre organisationens 
økonomi gennem øgede indtægter og optimering af relevante procedurer. 
 

● Aktivitetsdokumentationen skal styrkes, ved bl.a. i højere grad at inkorporere 
aktivitetsdokumentation i stormøder, ved medlemsbesøg, og gennem løbende 
optimering af den nye indsamlingsprocedure, samt anerkendelse til aktive 
ungdomsråd og -huse. 
 

● Ledelsen skal i højere grad løbende informeres og have overblik over den 
økonomiske situation gennem regelmæssige tjek og stikprøvekontrol af 
omkostninger, samt ved større inddragelse af interne kritiske revisorer. 

 
● Der skal undersøges muligheden for andre driftsfokuserede indtægtskilder end 

Tipsmidlerne fordelt af DUF. 
 

● Der skal udvikles faste procedurer og indhold i forbindelse med uforpligtende besøg 
hos potentielle medlemsråd med henblik på at demonstrere NAU's styrker og tilbud. 

Optimering af Interne Forhold 
Selvom arbejdsprocedurer internt i ledelsen, sekretariatet, og på tværs, som udgangspunkt 
fungerer, er der dog visse skridt, der kan tages, for at optimere de daglige arbejdsgange og 
øge effektiviteten af NAU's arbejde. 
 

● Der bør arbejdes for at styrke kommunikationen og det daglige samarbejde mellem 
Ledelse og Sekretariat, bl.a. ved flere fællesmøder, optimering af 
kommunikationskanaler, samt regelmæssig forventningsafstemning. 
 

● Overgangen fra periode til periode skal styrkes ved en optimering af procedurer for 
overdragelse hos både Ledelse, Sekretariat, og på tværs, og gennem 
implementering af overleveringsmøde i december. Heriblandt udvikles drejebøger til 
hver enkelt stilling i sekretariatet, der forventes færdige i det kommende år. 
 



● I forsøg på at sænke gennemsnitlige transportudgifter og -tider, skal der undersøges 
muligheden for at afholde ledelsesmøder andre steder end København. 
 

● Der skal afsættes tid til grundig gennemgang og organisering af interne dokumenter 
og filer, både fysisk og digitalt. 


