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NOTAT 
 
 
 

Til: Landsstyret/Arbeidsutvalget 

Fra: Aslaug Watten 

Dato: 20.12.18 

 

 

NJs vervestrategi – rapport om status og handlingsplaner 

 
NJs vervestrategi ble vedtatt i LS 8. - 9. mars 2018. Administrasjonen har utarbeidet 
handlingsplaner besert på vedtaket. 
Vedlagt følger handlingsplanen for prosjekt verving, som er en operasjonalisering av NJs 
vervestrategi, til orientering. Vedlagt følger også NJs plan for studentarbeid til orientering.  

 
 
Status vedak NJs vervestrategi og vedtakene fattet i LS mars 2018:  
Handlingsplanen som ligger vedlagt til informasjon, oppfyller i hovedsak dette overordende 
vedtaket: 
"LS ber sekretariatsleder legge fram en handlingsplan og tilhørende prioriteringer for 
vervearbeidet når nye medarbeidere, arbeidsform og flytting, nytt medlemssysten, nye.no med 
"min-side-funksjon", samt vedtak begrunnet i forslag fra verveutvalget er avklart." 
 
Handlingsplanen tar opp i seg alle de vedtak som er fattet i vervestrategien, med anvarlige, frist, 
og hva vi ser når målet er oppnådd. I tillegg er det satt mange mål som skal skriftliggjøre planer og 
rutiner, samt hvordan dette skal implementeres i stabens arbeid framover. 
Staben tar handlingsplanen og de satte frister opp til revisjon med jevne mellomrom og LS får 
informasjon ved eventuelle sentrale endringer.  
Nytt medlemssystem er pr i dag ikke operativt (tenkt tatt i bruk på nyåret), og målene som 
involvere dette samt "min side", er tatt hensyn til når datoer for prioriteringer er satt.  
 

• Hvem som har hovedansvaret for å verve og beholde medlemmer er fram til 1.9.19 
prosjektleder. Ansvar er også fordelt på stab i handlingsplanen.  

• Nye nettsider er på plass, og viser tydelig fordelene ved NJ-medlemskap og hvor du 
melder deg inn. Det planlegges mer informasjon og en sjekkeliste/verktøykasse for 
klubber og lag som skal ligge på siden. 

• Oversikt over inn- og utmeldinger: Dette er planlagt gjennomført når det nye 
medlemssystemet er på plass og tatt i bruk, og blir en del av enter/exit-undersøkelse. Se 
handlingsplan for operasjonalisering.  

• NJ skal være tett på uviklingen i bransjen: fra 1.1 er det planlagt å ha månedlige møter 
med stab med tema; hva skjer i bransjen, der formålet er å være orientert om utviklingen 
i bransjen.  

 
A. NJ har en offensiv holdning til verving og LS vedtar mål som følges opp. I handlingsplanen 
ligger målene for operasjonalisering av NJs vervetrategi som er en offensiv og ambisiøs plam fram 
til 2021. 
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B. Verving skal være en del av møter i NJ og prioriteres i hele organisasjonen. Viser til 
handlingsplanen og mål for dette,  samt besøksrunde i lagene og NJs styrkeløft i høst. Dette er 
også med i sjekklister for vervearbeid i klubb og lag.  
 
C. Løpende enter/exit: Undersøkelsen skal utarbeides når nytt medlems- og økonomisystem er på 
plass våren 2019, og tas i bruk i 2019. Se handlingsplan. 
Medlemmer som forlater NJ selv om de ikke forlater yrket, og når kontingenten uteblir skal 
kontaktes personlig. Det er laget rutiner for dette som er tatt i bruk foreløpig, og som ebtableres 
permanent når nytt medlemsystem er i drift. I tillegg har vi gjennomført dugnader høsten 2019.  
 
D. Med nye nettsider har det blitt fysisk enklere å søke medlemskap i NJ 
 
E. Egne tiltak for ikke-fast ansatte: Noe er allerede satt i gang, blant annet en planlagt kampanje 
med kurs for frilansere, også for ikke-medlemmer. Klubbenens verveansvar skal nedfelles i 
sjekkliste for klubbledere som er under arbeid, denne skal ferdigstilles og sendes klubbene i 
slutten av januar/beynnelsen av februar sammen med en ny vervebrosjyre. Det er også plan for 
egen informasjon rettet mot ikke-fast ansatte.  
På handlingsplanen er det satt mål for NJs arbeid for midlertige, en utredning av en slags stup-
ordning for midlertidige er satt til høsten 2019, med ambisjon om politisk behandling vår 2020.  
For detajer se handlingsplanen.  
 
F. Nye grupper i mediehusene: Her planlegges start våren 2019, både det å få fram at NJ er for 
alle redaksjonelt ansatte og hvilke grupper som kan bli medlemmer nå, samt info til klubbene. 
Utfordingen er å få disse gruppene omtattet av omfangsbestemmelsen i tariffavtalene.  Før vi vet 
mer om dette er jobben med å verve denne gruppen antakelig vanskelig.  
 
G. Verving i produksjonsmiljøene: 
En liste over mulige produksjonsselskap er utarbeidet, og vi er pr i dag i kontakt med 4 miljøer. 
Det er avtalt møter i januar med representanter fra to produksjonsselskap. 2 har jeg kontakt med 
og skal få tilbakemelding om interesse for et besøk i januar/februar. Produksjonsmiljøene er en 
utfordrende gruppe å få kontakt med, både fordi de er uorgaiserte og at vi ikke kjenner dem, 
mange har kortvarige prosjektansettelser, mange er frilansere, og ingen har tariffavtale. Dette er 
et stort og langvarig prosjekt i seg selv. Et samarbeid med OJ med vervebesøk er i gang.  
 
28. januar skal vi samle en gruppe på 7 NJ-ambassadører, dyktige anerkjente journalister som er 
gode til å framsnakke NJ og medlemskap, som vi skal bruke når vi drar ut på vervebesøk både i 
produksjonsmiljøer og andre steder. 
 
H. NJ har et systematisk arbeid for å verve studenter under studiene. Plan for arbeidet er ferdig, 
og deler av denne er gjennomført.   
Flere av målene i handlingsplanen omfatter studenter.  
 

 

Forslag til vedtak: Til orientering 
 


