Verksamhetsplan
2021

Gröna Studenters verksamhetsplan är det dokument som visar vad medlemmarna vill att riksstyrelsen ska satsa organisationens tid och resurser på under kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplanen utgår från Målbild 2019-2023 samt Strategi 2019-2023.

Aktiv och enhetlig kommunikation
Gröna Studenter ska arbeta för att leverera tydliga budskap till medlemmar, väljare
och olika delar av Miljöpartiets organisation. Kommunikationen ska vara inriktad på
politiskt påverkansarbete, opinionsbildning och medlemsvärvning.
Vårtema: Demokrati
Vårt demokratiska samhälle är starkt, men hotas allt mer av högerextrema krafter
och en mer uppluckrad syn på fakta och kunskap. Gröna Studenter behöver vara
en tydlig röst för demokrati och mänskliga rättigheter, och bidra med evidensbaserade argument i samhällsdebatten. Under våren är därför fokus för den opinionsbildande verksamheten att försvara och stärka demokratin.
Hösttema: Klimat
Klimatfrågan blir mer och mer akut för varje dag som går. Forskningen är tydlig,
vi måste agera nu för att förhindra klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser.
Under hösten är därför Gröna Studenters fokus för den opinionsbildande verksamheten att uppmärksamma klimatkrisen och uppmana ledare att göra vad som
krävs i olika klimatförhandlingar, till exempel inför och under FN:s klimattoppmöte
COP26.
Gröna Studenter ska under verksamhetsåret:
• Inför Miljöpartiets kongress i oktober 2021 vara en aktiv röst inom Miljöpartiet
för att påverka beslut på kongressen.
• Vara en välkänd röst i externa medier genom att synas i olika mediala forum.
• Inrikta kommunikation och påverkansarbete på tema demokrati under våren
och tema klimat under hösten.

Politikutveckling
Gröna Studenter har en tydlig roll i att agera som en kunskapsdriven röst i den
gröna rörelsen. Genom politikutveckling kan Gröna Studenter etablera en tydlig
roll i Miljöpartiets organisation. Politikutveckling bör ske med hjälp av medlemmar
utifrån deras intressen och hjärtefrågor, men med metoder som säkerställer utredning och debatt präglad av ett positivt förhållande till kunskap. Riksorganisationen
bör anpassa och ta fram former för hur detta säkerställs.
Gröna Studenter ska under verksamhetsåret:
• Erbjuda utbildning i debatteknik inför MPs kongress 2021.
• Förankra idéprogrammet inför riksårsmötet.
• Implementera idéprogrammet under verksamhetsåret.
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Fler aktiva medlemmar
Gröna Studenter byggs av medlemmarnas engagemang och behöver många medlemmar för att vara fungerande. Organisationen behöver aktivt jobba med att värna
om och engagera de medlemmar som redan finns, samt värva nya medlemmar för
att växa som förbund. För att bli en stark aktör internt i Miljöpartiets organisation
ska förbundet stärka samarbetet med Miljöpartiet och dess sidoorganisationer.
Gröna Studenter ska under verksamhetsåret:
• Aktivt arbeta med medlemsvärvning.
• Vårda och engagera befintliga medlemmar.
• Samarbeta med Miljöpartiet och andra sidoorganisationer kring värvning av
studenter.
• Utveckla former för nätverkande mellan Gröna Studenters medlemmar och anställda inom Miljöpartiet.

Stöd till aktiva medlemmar och lokalavdelningar
Gröna Studenter ska vara en organisation där det är enkelt för medlemmar att vara
aktiva och driva grön studentrelaterad politik ute i landet. Den lokala verksamhet
har under de senaste åren varit vilande. För att värna den interna demokratin, öka
engagemanget och samhörigheten hos medlemmar samt stärka den lokala verksamheten behöver riksorganisationen arbeta med strategier för att få medlemmar
att engagera sig.
Engagemanget kan antingen vara knutet till en lokalavdelning på den ort där man
bor, eller till en grupp vars tillhörighet definieras av ett intresse för en sakfråga.
För att det organisatoriska arbetet inte ska vara ett hinder i engagemanget måste
riksorganisationen vara ett stöd. Detta kan vara i form av hjälp med administrativa uppgifter eller ekonomi, tillhandahålla kampanjmaterial till den lokala verksamheten, eller erbjuda olika typer av utbildningar inom till exempel medlemsvärvning
eller debatt.
Riksorganisationen ska även säkerställa att det finns goda kontakter med lokalavdelningar och grupper av engagerade medlemmar.
Gröna Studenter ska under verksamhetsåret:
• Utveckla nya forum för aktivt engagemang hos medlemmar.
• Vara tillgängliga för de som vill engagera sig i att starta upp en grupp eller en
lokalavdelning.
• Arbeta med rekrytering av aktiva nyckelpersoner runt om i landet för att enklare
få igång lokalt engagemang.
• Ge medlemmar rätt förutsättningar för att komma med förslag till riksårsmötet.
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Bildande verksamhet
Studieresor är bra aktiviteter i både bildande och socialt syfte och bör arrangeras utifrån
medlemmarnas behov och intressen. Även studiebesök vid departement, myndigheter,
riksdag och andra verksamheter kan arrangeras för att bredda Gröna Studenters bildande verksamhet. Grön Akademi bör fortsatt få stort fokus för att bilda nutidens gröna
politiker och det uppskattade årliga glassminglet bör fortsätta att utvecklas för att locka
många besökare för intressanta samtal under Almedalsveckan. Samtidigt är det fortsatt
viktigt att utveckla de digitala verktygen för att kunna nå medlemmar som inte har möjlighet att närvara fysiskt.
Gröna Studenter ska under verksamhetsåret:
• Undersöka medlemmarnas behov och intressen vad gäller studieresor och arrangera
studieresor med relevant innehåll.
• Ordna studiebesök vid politiska eller andra relevanta institutioner.
• Arrangera Grön Akademi, det årliga glassminglet under Almedalsveckan och liknande verksamhet.
• Arrangera digitala seminarium med relevanta teman.
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