Sak 10
Arbeidsplan for Senterkvinnene 2022-2024

Overordna mål
• Senterkvinnene skal være en viktig politisk aktør, starte debatter, sette
dagsorden og få gjennomslag for sakene våre
• Senterkvinnene skal styrke egen organisasjon og etablere en aktiv
Senterkvinne-organisasjon i alle fylker
Tiltak
Tiltakene i Senterkvinnenes arbeidsplan skal bidra til nå ulike delmål.
Politisk:
- Jobbe gjennom Senterkvinnenes sentralstyre og fylkeslag for å utvikle og
påvirke Senterpartiets politikk
- Delta i Senterpartiets sentralstyre- og landsstyremøter
o Fremføre politiske standpunkt / saker fra SK
o Sende inn forslag til uttalelser til alle landsstyremøter i Senterpartiet
- Delta på gruppemøtene i Senterpartiets stortingsgruppe
- Oppfordre Senterkvinner til å delta i arbeidet med Senterpartiets valgprogram i
kommuner og fylker
- Lage temapakker til fylkeslaga med fakta og tips til leserbrev
- Utarbeide en plan for medieutspill og leserbrev fra sentralstyret
- Ha jevn kontakt med stortingsrepresentanter og rådgivere for å fremme
Senterkvinnenes politikk
- Bygge allianser og samarbeide med organisasjoner med f.eks. kvinne-,
solidaritets- eller distrikts-fokus for å få innspill til og få synliggjort vår politikk
- Være opptatt av internasjonale kvinnesaker
o Fortsette medlemskap i FOKUS. Ha et dedikert sentralstyremedlem til
dette.
o Delta i Nei til EU sitt kvinnenettverk med medlem (og vara) til styret.
Organisatorisk:
Delmål 1:
Få flere kvinner til å engasjere seg i Senterbevegelsen
- Øke antall medlemmer i Senterkvinnene
- Øke andelen kvinnelige medlemmer i Senterpartiet
- Øke andelen kvinnelige lokallagsledere i Senterpartiet
- Øke andelen kvinnelige listetopper i Senterpartiet

-

Øke andelen kvinnelige folkevalgte fra Senterpartiet i kommunestyrer og
fylkesting
Være en støtte for kvinnelige folkevalgte og kvinnelige lokallagsledere i
Senterpartiet

Tiltak:
- Gjennomføre verveaktivitet rettet mot kvinner
- Holde medlemmene oppdatert på arbeidet i SK og resultatene som er
oppnådd
o Sende ut velkomstbrev til nye medlemmer
o Sende ut nyhetsbrev til alle kvinnelige medlemmer 2 g/år
- Opprette SK organisasjon i alle fylker
o Ta kontakt med SK medlemmer lokalt slik at de kan bidra med å danne
et interimsstyre
o Skaffe finansiering til fylkesbesøk for å danne Senterkvinnefylkeslag
- Støtte opp om kvinnenettverk som etableres (f.eks for kvinnelige folkevalgte
og kvinnelige lokallagsledere)
- Bidra til å styrke arbeidet i SK fylkeslagene
o Alle fylkeslag skal ha en kontaktperson i SK sentralstyre som skal delta
på minst 1 fylkesstyremøte/år
Delmål 2:
Legge til rette for og inspirere medlemmene til økt kunnskap om faglig, partipolitisk
og organisatorisk arbeid.
Tiltak:
- Arrangere aktivitet med faglig og sosialt innhold
o Arrangere “Grønn inspirasjon” årlig
- Tilby skolering
o Lage kursopplegg/studiering for styrearbeid i SK
o Arrangere skoleringssamling for kvinnelige medlemmer i forbindelse
med valget
o Arrangere faglige webinar med eksterne og interne innledere
- Tilby skriftlig materiale
o Utarbeide ei organisasjonshandbok for Senterkvinnene, med tips til
lokale aktiviteter
o Utarbeid forslag til organisatorisk årshjul
Delmål 3:
Sikre gode rammevilkår og gjøre Senterkvinnene og vårt arbeid mer synlig
Tiltak:
- Jobbe for god finansiering av Senterkvinnene, både sentralt og i fylkene
o Etablere 4 års økonomiplan i tillegg til årlig budsjett
- Bli enda bedre på bruk av sosiale medier
o Utarbeide en plan for økt synlighet i sosiale medier
- Synliggjøre aktiviteter og politiske vedtak internt og eksternt
- Sørge for at Senterkvinnene profileres gjennom partiets valgeffekter

Delmål 4:
Ha gode og forutsigbare rammer for det organisatoriske arbeidet.
Tiltak:
- Arbeid i sentralstyret
o Avholde minst 6 møter i året, hvorav minst to fysiske møter
- Arbeid i landsstyret
o Avholde minst 2 møter i året, hvorav minst ett fysisk møte
- Etablere et 2-årshjul for det organisatoriske arbeidet i Senterkvinnene
- Utvikle bruken av digitale kommunikasjonsplattformer
o Tilgjengelig felles dokumentsystem for styret

