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Norsk Journalistlag – Tett På. Samlede handlingsplaner basert på NJs vervestrategi 

Sist revidert: 19.12.18  

En viktig forutsetning for å nå målene er at den som er ansvarlig for målet skriver en detaljert tiltaksplan/huskeliste med nødvendige skritt på veien frem 

mot måloppnåelse 

Den ansvarlige for hvert mål leverer forslaget slik de mener det skal være for at målet er nådd, til prosjektleder innen fristen. 

Det er fint om flere samarbeider for å nå målene, det kan for eksempel lages grupper på to – fire personer. 

De ferdige planene sendes ut fra NJs sekretariatsleder og gjelder inntil noe annet er bestemt. Ved endringer av mål, dato og ansvarlige endres planene og 

sendes ut på nytt ved behov. 

Om tidsfristene: 

Prosjekt verving involverer alle i Norsk Journalistlag. For at vi skal kunne oppfylle den vedtatte vervestrategien, nå målet om både å verve nye og beholde 

eksisterende medlemmer samt utarbeide nye rutiner i staben, er det nødvendig at de satte tidsfristene holdes.  

1. Når en frist er avtalt mellom den ansvarlig og prosjektleder skal den avtalte fristen holdes. 

2. Den ansvarlige skal innen avtalt frist rapportere til prosjektleder og levere det som er avtalt 

3. Hvis fristen ikke kan overholdes innen avtalt tid, skal prosjektleder ha melding om dette 1 uke før frist, og ny frist diskuteres og settes. Ved 

kapasitetsutfordringer involveres avdelingsleder i denne diskusjonen. 

Hvis frister endres, oppdateres handlingsplanen med ny frist, og planen merkes med dato for endring. Oppdatert handlingsplan sendes ledergruppa.  
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MÅL ANSVAR FRIST  Gjennomført  

 MÅL ANSVAR FRIST MÅLET ET NÅDD NÅR: Gjennomført 

 
 

Lage et system/rutiner for hvordan vi skal 
sikre personlig oppfølging av de som er 
på vei ut av NJ, utmeldte og ikke bet 
kontingent. Lage skriftlige standarder på 
hvem som gjør hva når. 

TF 15.10.18 
20.12.18 
 
15.2.19 
1.3.19 
 
 

A.Vi har skriftlige rutiner og standarder med ansvar og frister  
B. Er enige om hvem som kontakter de som melder seg ut og de 
som ikke har betalt kontingent 
B.Vi har de verktøy vi trenger for å gjennomføre disse rutinene 
C.HRØ og JO er enige om rutinene og sekretariatsleder har sendt 
ut melding til ansatte om at disse rutinene gjelder 

Ok 
 

 Lage et årshjul/datoplan for NJs 
vervearbeid 

AW 15.10.19 
 
20.12.18 
 

A.Vi har en skriftlig plan med tidsangivelse/datoer for når NJ skal 
gjennomføre sine faste årlige aktiviteter for vervearbeidet 
B. Datoplanen er sendt til sekretariatet og vi har et system for 
hvordan den oppdateres og hvem som gjør det 

Ok 

 Lage en plan for verving av studenter 
generelt, samt gjennomføre denne 
planen.  

IH 15.10.18 
 
20.12.18 

A. Vi har skriftlige rutiner og datoplan med innhold, aktivitet, 
ansvar og dato 
B. Planen tas i bruk og er sendt ut fra sekr.leder 

ok 
 
 

 Lage en enklere måte å søke medlemskap 
på 

SL 15.11.18 Nj.no har lansert nytt skjema for innmelding Ok 

 Lage ny info om til LS om inn- og 
utmeldinger 

AW 
 

1.3.18 Vi har nye rapporter fra nytt medlemssystem klar, og har laget 
info som gir LS info de trenger i sitt arbeid 

 

 Gå gjennom, vurder og evt endre rutiner, 
arbeidsflyt og ansvar i 
medlemshåndtering 

TF 1.10.19 Vi har et godt og arbeidsbesparende system, som også innebærer 
max responstid for bekreftelse av opptak innen 5 virkedager 

 

 Lage informasjon om medlemsfordeler 
som er godt synlig på nj.no og 
infoskriv/brosjyrer. 
Nj.no skal vise at alle NJ-ere fordelene 
med å være medlem 
Sørge for at NJ profilerer seg overfor 
forskjellige medlemsgrupper og synliggjør 
dette på nj.no 

SL 1.11.18 
 
1.2.19 
 
 
1.6.19 
 

A.nj.no har medlemsfordeler godt synlig på siden 
B.vi kan bruke dette når vi har kontakt med medlemmer 
C.Vi har en ny generell vervebrosjyre som ligger på nj.no og kan 
sendes klubbledere 
 
D.Vi har info tilpasset de forskjellige medlemsgruppene synlig på 
nj.no 

ok 

 Lage en plan for å rekruttere, 
beholde/evt lønne NJ-ambassadører som 
vi kan bruke ved besøksrunder i 
vervearbeidet. Oppgaver, forventinger og 
opplegg skal tydeliggjøres og være 
skriftlige 

AW 1.12.18 
 
 
1.2.19. 
 
 

A.Vi har min.6 personer fra forskjellig miljø som er villige til å 
være ambassadør  
 
B.Vi har avholdt et møte med ambassadørene og er enige om hva 
jobben innebærer, og vi har utarbeidet dette skriftlig 

ok 
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 Lage info på NJ.no som skal spesielt skal 
synliggjøre 
telefonvaktording/advokathjelp. 
 

SL 1.2.19 Alle som går inn på nj.no oppdager denne tjenesten.  
Klubblederne vet om tjenesten 
Når tjenesten har et navn som forteller medlemmene hva det 
betyr 

 

 Etablere et frilansteam i stab AW 15.12.18 Når vi har et team og er enige om hva ansvaret til teamet er Ok 

 Lage en plan for å sikre at å verve og 
beholde medlemmer blir et tema på alle 
aktuelle møter i NJ. Planen skal inneholde 
hvilke møter, og den skal tydeliggjøre 
hvem som gir info på disse møtene, og 
hvilken type info som skal gis på hvilke 
møter/kurs mv 

AW 1.2.19 
 
 
1.3.19 
 

A.Vi har en skriftlig plan om hvilke møter og kurs verving skal 
være tema, og det er nedfelt i årshjul 
 
B. Når vi har skriftlig info/innlegg/innledninger som kan brukes av 
stab og tillitsvalgte som er på arrangementer 
 

 

 Gjennomføre månedlige møter for stab 
med tema; Hva skjer i bransjen, med 
formål å være orientert om bransjens 
utvikling. 

HT 1.1.19 a.Vi har en plan for møtene og gjennomfører denne 
 
 

 

 Sørge for at ansvar for infoarbeidet i NJ 
blir tydeliggjort. Hvem har hovedansvar 
og hvem skal gjøre hva? 

Sekr.l 1.2.19 Hvem som har ansvar er klart og dette er skriftlig nedfelt i 
stillingsinstrukser, og det er satt av tid til arbeidet. 

 

 Lage en vervebrosjyre til bruk i klubbene SL 1.2.19 Vi har en generell vervebrosjyre i papir og PDF som kan sendes 
klubbene 

 

 Lage en sjekkliste som verktøy for 
vervearbeidet som sikrer at klubben vet 
hva de skal gjøre i vervearbeidet 

AW 1.2.19 Vi har en sjekkliste som kan sendes klubbene  

 Gjennomføre en SOME-vervekampanje 
#utennj 

SSK 1.3.19 
15.4 
 

a.Vi har lansert kampanjene i alle NJs kanaler. 
b.Vi har vurdert kampanjen og vet hvordan erfaringer brukes i 
framtidige kampanjer. 

 

 Lage en verktøykasse for klubbens 
vervearbeid 

AW 1.4.19 Vi har lansert en verktøykasse for klubbens vervearbeid på nj.no 
og i nyhetsbrev 

 

 Lage rutiner for jevnlig informasjon til 
klubber og lag, med materiell om verving 

AW 1.4.19 Rutinene er nedfelt skriftlig og lagt inn i NJs årshjul/datoplan   
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og påminning om å sette verving på 
dagsorden. 

 Lage utkast til rutiner og innhold som kan 
brukes av stab og tillitsvalgte på møter i 
alle ledd i NJ 

AW 1.12.19 Vi har rutiner nedfelt i årsplan, og hvem som har ansvar for det 
operative. Vi har maler/presentasjoner til bruk i møter og kurs 
for tillitsvalgte og stab 

 

 Lage rutiner for hvordan klubbene 
informeres og involveres ved 
innmelding/utmelding og manglende 
kontingent 
Lage en skriftlig rutinebeskrivelse på 
hvordan klubben skal gå gjennom og 
behandle lister med nye og utmeldte 
medlemmer 

AW 
 

20.2.19 
 
 
1.3.19 
 
 
 
 

a.Vi er enige om rutiner og hvem som gjør hva når, disse er 
nedfelt skriftlig og meddelt stab. 
 
b. Klubbene har fått informasjon om hvordan de skal håndtere 
informasjon fra NJ om inn og utmeldte, samt bedriftens 
håndtering av hvem som står på trekklistene 

 
 

 Gå gjennom tillitsvalgtopplæringen for å 
sikre at innholdet/kommunikasjonen er 
slik vi ønsker å fremstå i vervearbeidet – 
for eksempel ift IFA-gruppa 

SSK 1.5.19 Vi har verving som tema på kurs og i opplæring av tillitsvalgte. 
Vi har mal for innhold til hvordan vi framsnakker NJ på kursene  

 

 Lage en plan for hvordan vi årlig kan 
sørge for at alle lag og klubber har 
nødvendig kunnskap om rutiner for 
verving, samt hva NJ forventer av dem 
som klubb.   

AW 1.6.19 Vi har skriftlige rutiner for arbeidet i lag og klubber. 
Klubber og lag får informasjon om hva de skal gjøre i 
ververarbeidet med nødvendig materiell 
Dette er en del av tillitsvalgtsopplæringa 

 

 Lage rutiner på hvordan klubbene og 
lagene mottar og inkluderer IFA-
journalister, for å sikre at de blir en del av 
NJ-felleskapet lokalt 

AW 1.6.19 Vi har skriftlige rutiner og opplegg som spesielt tar for seg 
hvordan klubbene tar imot midlertidige og frilansere 

 

 Lage en rutinebeskrivelse som tydeliggjør 
klubbens verveansvar, med konkrete 
verktøy og maler for vervearbeidet, slik at 
tillitsvalgte kan jobbe offensivt med 
verving og følger opp NJs konkrete mål. 

AW 1.10.19 Vi har rutiner for jevnlig informasjon til klubber og lag  
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 Etablere tariffavtaler der NJ ikke har, og  
gå gjennom lister og vurdere hvem vi 
prioriterer 

Arb.liv 15.6.19 
 
 
15.6.19 
? 

A.Vi har en prioritert liste over redaksjoner med medlemmer vi 
vil tariffdekke med datoer for ønsket gjennomføring 
B.Vi har rutiner for hvordan vi følger opp tariffdekking 
kontinuerlig 
C. Vi har tariffdekning for nye grupper 

 

 Etablere tariffavtaler i 
produksjonsselskap 

Arb.liv 1.12.19 Vi har tariffavtale tilpasset produksjonsselskap og har inngått 
avtale i minst et produksjonsselskap 

 

 Planlegge og iverksette en 
vervekampanje/tilbud rettet mot 
fotofrilansere i Oslo/Akershus i 
samarbeid OJ/NJ Frilans.  

SSK 1.2.19 
15.2.19 
 

A.Vi har avholdt et forhandlingskurs 
B.Vi har en plan for flere forhandlingskurs og hvilke andre tiltak 
en kampanje skal inneholde 

 

 Lage en plan for hvordan NJ skal verve 
ansatte og IFA-journalister i 
produksjonsmiljøene  
Planlegge og gjennomføre en 
besøksrekke i utvalgte 
produksjonsselskaper i Oslo 

AW 1.12.18 
20.1.19 
20.1.19 
1.4.19 

A. Vi har en liste over produksjonsselskap 
B.Vi har gjennomført 1 besøk/møte 
C. har en plan for besøk vårhalvåret 
D. Har gjennomført alle besøk og evaluert 

Ok 
 

 Skriftliggjøre rutiner for medlemskontakt 
(eks kontingent/purringer)  
Sikre at medlemmer blir møtt 
profesjonelt og positivt, både skriftlig og 
muntlig. Sikre at de som kontakter oss får 
det de har behov for 

AW 
 

15.2.19 
1.6.19 
1.10.19 
 

A.Vi har en oversikt over standardbrev som går ut fra NJ 
B. Vi har gått gjennom, evaluert og evt endret brevene 
C. Vi har gjennomgått, evaluert og er enige om innhold og 
rutinene, og disse er skriftlig og tilgjengelig for alle. Sånn gjør vi 
det i NJ 

 
 

 Planlegge og iverksette en enkel 
vervekampanje i samarbeid med NJ 
Frilans og lokallag, i Bergen Trondheim og 
Stavanger  

AW 
 

1.5.19 Vi har hatt møter i disse tre byene, samlet frilansere og informert 
fotoaksjonen i Oslo, og om NJs tilbud, veil sats mm 

 
 

 Lage en egen vervebrosjyre før 
tariffoppgjørene 

SL 1.3.19 Vi har en oppdatert brosjyre som sendes klubbene i de 
forskjellige tariffområdene 

 

 Lage et system for rutiner for enter/exit 
og hvordan det skal brukes i arbeidet 
med å beholde medlemmer, og hva NJ 
kan gjøre for å bli en bedre organisasjon. 

TF 
 
 
TI 

1.4.19 
 
 
1.4.19 

A.Vi har skriftlige rutiner for hvordan vi utfører undersøkelsene, 
og har det som en del av medlemssystemet med spørsmål som 
sendes til utmeldte/innmeldte 
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B.Vi har innført et skriftlig system og rutiner for å bruke funnene 
aktivt i arbeidet for å bli en bedre organisasjon 

 Lage statistikk som viser innmeldinger 
etter arrangementer med verving som 
tema 

TF 
 
TI 

1.4.19 
 
1.5.19 
1.5. 

a.Vi en enkel statistikk/exel, som viser antall innmeldte i 
etterkant av vervearrangement 
b.Vi har vurdert bruk av slik statistikk etter vervearrangement 
c. Vi har statistikk for medlemsutviklingen i NJ  

 

 Gå gjennom funnene i 
medlemsundersøkelsen og ut fra dette 
finne aktuelle områder å jobbe videre 
med og hva vi skal kutte ut/trappe ned 

TI 1.4.19 Vi har en skriftlig liste med forslag til behandling   

 Gå gjennom tilbudet NJ gir til nye 
medlemsgrupper, og lage en liste over 
mulige nye tilbudet til disse gruppene 

TI  1.10.19 Vi har en liste over tilbud og forslag som kan behandles 
administrativ og politisk 

 

 Etablere en enkel og brukervennlig min 
side med så mye relevant data som mulig 

SL 1.3.19 Når vi har en fungerende min side og medlemmene er informert 
om denne 

 

 Lage en plan for særlig oppfølging av 
ferske/nyutdannede medlemmer  

IH 1.5.19 vi har en skriftlig plan med ansvarsfordeling, som forteller 
hvordan kontakten skal være, hvem som gjør hva, med stikkord 
på hva vi skal formidle og hvem som skal har rapport om hva.  

 

 Gjennomføre en kampanje verv en 
kollega, med vervepremier og evt gratis 
m-skap 3 mnd.  

SL 1.6.19 Vi har gjennomført og oppsummert kampanjen  

 Samle erfaringer og skriftliggjøre 
arbeidsmetoder i en «oppskrift, 
bruksanvisning» for senere kampanjer  

SL 1.9.19 Vi har laget en oppskrift som gjør det enkelt for andre å 
gjennomføre tilsvarende kampanjer 

 

 Komme fram til en minimumsstandard 
for hvordan staben møter medlemmene, 
både fysisk, på telefon og på e-post – for 
å sikre at de føler seg godt behandlet. 
 

TI 1.10.20 
1.2.21 

A.Vi har gjennomført en workshop med dette som tema 
B.Vi er enige om en standard og har nedfelt denne skriftlig.  
 

 

 Lage en plan for hvordan vi skal ta vare 
på og møte medlemmer – nye og gamle – 
på kurs, møter og i andre sammenhenger 

TI 15.2.20 Vi har en skriftlig standard som er sendt fra sekretariatsleder; 
«slik møter ansatte og tillitsvalgte i NJ folk», som er omforent i 
stab.  
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 Planlegge og iverksette infomøte, 
vervemøter overfor medlemmer i 
Kritikerlaget 

AW 1.4.19 A.Vi har hatt møte/samtale med Kritikerlaget 
B.Vi har sendt info som de kan sende sine medlemmer 
C. Vi har avtalt tid for oppfølging 

 

 Lage informasjon om stab i NJ kan bistå 
medlemmer som er midlertidige og 
frilansere med 

MS 15.4.19 Info er gått gjennom og evt endret, og ligger på nj.no 
Infoansvarlige har formidlet dette til klubber/lag/medlemmer 

 

 Lage materiell som klubbene kan bruke 
når de skal verve midlertidige 

SL 1.5.19 Når vi har materiell som kan sendes klubbene og som ligger i 
klubbens verktøykasse 

 

 Lage en plan for hvordan hele NJ skal 
jobbe for midlertid ansatte, og formidle 
dette til denne gruppen 

MH 1.6.19 Vi har en plan og et opplegg i staben 
Vi har informert medlemmene om dette 

 

 Lage egen informasjon til IFA-journalister, 
midlertidige og frilansere, med oversikt 
om eksiterende tilbud 

SL 1.5.19 Vi har en brosjyre i PDF/på papir som kan offentliggjøres  

 Lage, oppdaterer og ta i bruk informasjon 
til medlemmer som nedbemannes og går 
på sluttpakke. 

AR 1.5.19 Vi har oppdatert informasjon, og vi har rutiner for hva og hvem 
som sender ut denne informasjonen. 
Vi har rutiner i stab for hvem som skal ha hvilken informasjon 

 

 Lage et system for å sikre gode 
purrerutiner på kontingent 

AHT 1.5.19 Vi har et innkrevingssystem som er mest mulig automatisert  

 Gjennomføre samlinger og skolere 
klubbledere hva NJ skal gjøre for 
midlertidige og frilansere 

SSK 15.5.19 Når vi har gjennomført skolering 
Tema midlertidige og frilansere er en del av tillitsvalgtskoleringen 

 

 Vurdere særfordeler for NJ-medlemmer 
feks banktjeneste mm, er attraktive i de 
gruppene vi vi vil verve 

Sekr.l 15.4.19 
 
15.4.20 

A.Vi har utredet banktjeneste som særfordel og kan behandlet 
dette politisk 
B Vi har en liste over mulige medlemsfordeler av personlig-
økonomisk karakter som kan behandles politisk 

 

 Gjøre alle kontingentinnbetalinger så 
enkelt som mulig for medlemmene 

AHT 1.6.19 Vi har automatisk trekk for alle som ikke trekkes via bedriften 
Vi har utredet og tatt en avgjørelse for bruk av Vipps og 
avtalegiro. 

 

 Lage en skriftlig beskrivelse av opplegg 
for besøk i redaksjoner. Denne skal også 
inneholde aktuell informasjon og maler, 

AW 1.6.19 Vi har en standard som kan brukes av stab og tillitsvalgte når vi 
skal besøke redaksjoner med verveopplegg 
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som lett kan brukes som en standard av 
tillitsvalgt og stab i tilsvarende besøk 

 Planlegge og gjennomføre en 
besøksrekke i redaksjoner uten/med få 
medlemmer i utvalgte byer/bedrifter. 
Slike besøk skal være en del av NJs 
verveårshjul 

AW 1.4.19 A.Vi har en skriftlig plan for besøk med tidspunkt og ansvar.  
B.Det er omforent at NJ skal ha rutiner for dette arbeidet i sitt 
verveårshjul 

 

 Planlegge og sette i system et opplegg for 
å verve studenter (siste år) som er på vei 
inn i yrket/nettopp ansatt eller frilanser  

IH 1.2.19 Det foreligger en plan med tidsfrister, hvem gjør hva samt mal for 
rapportering 
Det er enighet i stab og politisk at dette skal inn i NJs årshjul 

 

 Komme fram til og iverksette hvordan vi 
skal få fram at alle redaksjonelt ansatte 
kan være NJ-medlem, og ikke bare 
«journalister». For eksempel, undertekst 
til Norsk Journalistlag – for alle 
redaksjonelt ansatte ol. 

SL 1.3.19 Vi kan presentere NJ som en fagforening for alle redaksjonelle på 
en sånn måte at våre forskjellige grupper forstår at de kan bli NJ-
medlem 
Vi har innført dette i all vår kommunikasjon 

 

 Finne ut – diskutere og lande hvordan vi 
skal kommuniserer at NJ er en 
organisasjon for alle redaksjonelt ansatte, 
ikke bare journalister  

HT 1.3.19 Vi vet hvordan vi skal presentere NJ og innfører dette i all vår 
kommunikasjon (NJ for alle redaksjonelle) 

 

 Utrede mulighet for en slags STUP-
ordning eller eget fond til evu/kurs for 
midlertidige som beveger seg mellom 
redaksjoner. 

SL 1.10.19 Vi har utredet muligheten og har et notat om saken  

 Fremme forslag om «stup-ordning» for 
midlertidige som beveger seg mellom 
redaksjoner til politisk behandling 

SL 15.1.20 Vi har et forslag som sendes til politisk behandling i NJ  

 Lage en plan og iverksette en egen «stup-
ordning» for midlertidige hvis dette er 
politisk vedtatt 

SL 1.4.20 Vi kan presentere en ordning for etter- og videreutdanning for 
midlertidige som faller utenfor de ordinære stup-ordningene 
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 Foreta en vurdering og lande på hvilke 
grupper som kan bli medlem uten 
vedtektsendring.  
Sørge for at disse gruppene blir omfattet 
av eksisterende tariffavtaler 

TI 
 
 
Arb.liv 

1.4.19 
 
 
? 
 

a.Når vi har snakket med klubber om dette. 
b.Når vi har en liste over hvem dette er som kan sendes klubber 
og lag.  
c. Vi har dette som del av omfangsbestemmelsene 

 
 
 

 Planlegge og sette i verk egne tiltak for å 
verve nye grupper i mediehusene som 
omfattes av nåværende vedtekter  

TI 1.5.19 
 

Vi har definert hvem dette er og gitt meldinger/hatt møter el 
samtaler med de klubbene disse gruppene befinner seg. 

 

 Utrede evt nye medlemstilbud for 
redaksjonelle i produksjonsmiljøene 

Arb.liv 1.10.19 Når vi har snakket med miljøene, kartlagt behovene og har 
forslag til eventuelle nye tilbud til behandling 

 

 Lage en plan for besøk på lagenes 
årsmøter med tema verving, og sørge for 
at dette gjennomføres 

AW 1.7.19 Når vi har en liste med hvem som drar på besøk når og sørge for 
gjennomføring 

 

 Utpeke ansvarlig(e) for NJs arbeid med å 
verve og arbeid med å beholde 
medlemmer, og lage en klar 
ansvarsfordeling i stab, hvem som har 
ansvar for hva, og beskrive hva dette 
ansvaret innebærer. 

Sekr.l 1.9.19 Funksjon/navn(ene) på den(de) som har ansvar foreligger.  
Det er tydelig og skriftlig definert hva ansvaret innebærer Vi har 
ansvaret skriftlig nedfelt i stillingsbeskrivelsene til den/de det 
gjelder 

 

 Lage en oversikt/plan som sikrer det 
minimum av kunnskap som alle ansatte i 
stab skal kunne og vite. Alt fra hvordan ta 
imot/møte medlemmer til hvem som gjør 
hva.  

Sekr.l 1.2.20 Vi har en felles skriftlig og omforent beskrevet 
minimumsstandard for kunnskap alle ansatte i NJ skal ha, og sikre 
at de tilegner seg denne kunnskapen 

 

 Komme fram til en skriftlig 
minimumsstandard for hvordan staben 
møter nye/potensielle/eksisterende 
medlemmer – både ansikt til ansikt, 
telefon, epost og andre kanaler for å sikre 
oss at de føler seg godt behandlet 

Sekr.l 1.2.20 Vi har nedfelt skriftlig omforent minimumsstandard; «Slik gjør vi 
det i NJ», for hvordan vi som jobber i NJ møter våre «kunder».  

 

 Lage et system for både opplæring av 
nyansatte og årlig gjennomgang for alle i 

BS 1.3.20 Vi har nedfelte skriftlige rutiner for arbeidet og bestemt at dette 
er tema på stabsseminar en gang per år og på planen i info til alle 
nyansatte  

 



11 
 

Norsk Journalistlag. Handlingsplaner for NJs vervearbeid. Sist oppdatert 20.12.18 AW 
 

 

 

 

 

 

stab om minimumskunnskap og 
minimumsstandarder 

 Gjennomgå alle stillingsbeskrivelser og 
vurdere tillegg/endringer på området 
verving/beholde medlemmer 

Sekr.l 1.2.20 Alle har fått en oppdatert skriftlig stillingsbeskrivelse  

 Utrede om småredaksjoner uten 
tariffdekning har behov for nettkurs og 
avgjøre om dette skal gjennomføres 

SSK 1.8.19 Vi har utredet, evt vedtatt å gjennomføre nettkurs. 
 

 

 Gjennomføre nettkurs hvis dette vedtas SSK 1.12.19 Vi har innhold og har gjennomført et slikt kurs, og evaluert om vi 
skal fortsette med dette.  

 

 Lande og fremme til politisk behandling, 
der det trengs vedtektsendring for 
medlemskap 
 

AW? 1.4.20 Vi har en sak om dette som er klar til politisk behandling  


