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Vil du starte opp et nytt lokallag? 
Første skritt er å gjennomføre et 
oppstartsmøte. Det kan gjøres på 
denne måten: 

1) Få oversikt over kontakter 
i nærområdet
Ta kontakt med medlemssekretær 
hos Rødt sentralt (22989052/
medlem@roedt.no)  for å få 
tilsendt oversikt over medlemmer 
og kontakter i kommunen/
nærområdet. Ta en runde med 
kontaktene på lista og hør om det 
er interesse blant flere for å starte 
opp lokallag.

2) Finn dato
Dersom det er flere som er 
intesserte i å starte opp lokallag, 
foreslå noen mulige datoer for 
oppstartsmøte der flest mulig av 
disse kan være med. Noen fra 
fylkesstyret/evt et etablert lokallag 
i en nær kommune bør også 
kunne være med på møtet.   

3) Finn en innleder
Når dato er i boks, ta kontakt 
med Rødt sentralt som vil hjelpe 
til med å finne en innleder fra 
sentralt som kan ta turen. Eller ta 
kontakt med fylkesleder/noen i 
fylkesstyret og få hjelp til å finne 
en mer lokal innleder. 

4) Finn et lokale
Finn et lokale som egner seg til 
å avholde møtet. Helst et åpent 
og innbydende sted som er lett 
å finne og som er billig/gratis å 
bruke. Noen fra fylkesstyret eller et 
nabo-lokallag bør kunne hjelpe til 
med dette hvis det trengs. 

5) Mobiliser
Når sted, dato og innleder er 
på plass, send ut epost/sms til 
alle medlemmer og kontakter i 
området. Det beste er å også ringe 
til flest mulig. I tillegg bør det lages 
et facebook-arrangement som det 
kan inviteres bredt til, og evt sette 
inn annonse i lokalavisa dersom 
det finnes noen penger til dette. 

6) Gjennomfør 
oppstartsmøte og velg et 
styre
Før oppstartsmøtet bør det 
være sikkert at man har minst 
en person som kan være leder 
og en som kan være kasserer/
økonomiansvarlig (og aller 
helst et par stykker til) som kan 
utgjøre et styre. Disse kan velges 
på oppstartsmøtet. Når møtet er 
gjennomført, send inn en enkel 
protokoll der det står hvem som 
har vært til stede på stiftelsesmøtet 
og hvem som har blitt valgt til 
styre til roedt@roedt.no og så blir 
dere registrert som et lokallag. 
Alle nyoppstartede lokallag får en 
startkapital på 5000 kr, så da er det 
bare å sette igang med aktiviteter!

GUIDE TIL Å STARTE OPP LOKALLAG


