Hyperions arbeidsprogram for 2019
Hyperions arbeidsprogram legger føringer og setter prioriteringer for sentralleddets
arbeid det kommende året. Dette dokumentet er Landstingets overordnede mål som
de ønsker at Sentralstyret skal nå. Det er opp til de tillitsvalgte å til enhver tid velge
metode og form for å maksimere effekten av Hyperions ressurser. Hyperions
hovedoppgave er å støtte medlemsforeningene og hjelpe dem til å mestre de
utfordringene de opplever. For å gjøre dette må forbundet prioritere aktiviteter som
svarer på medlemsforeningenes behov.

Hovedprioritering: Fremtidens Hyperion
Gjennom 2018 har organisasjonsutvalget jobbet med å evaluere dagens
organisasjonsstruktur. Hovedprioriteringen for Hyperion i 2019 er å følge opp dette
arbeidet. Forbundet skal ha som mål å gjennomføre en overgang til en
særforbundmodell. I en slik modell fungerer Hyperion som paraplyorganisasjon for
flere særforbund som spesialiserer seg innenfor de ulike fantastiske
fritidsinteressene.
Sentralstyret skal sette ned en arbeidsgruppe som skal skrive nye vedtekter for
Hyperion i forkant av Landstinget 2019. Forslaget til vedtektsendringer skal
fremlegges for representantskapet i forkant av Landstinget. Sentralleddet skal også
arrangere minst to konferanser i løpet av året som omhandler overgangen til den nye
organisasjonsstrukturen. Sentralstyret skal utarbeide en strategi for å gjennomføre
overgangen.

Kompetanseheving, rekruttering og medlemsbevaring
Rekruttering og bevaring av medlemmer, økonomistyring og styrearbeid er noen av
de viktigste behovene medlemsforeningene har i dag. Hyperions ressurser bør derfor
først og fremst prioriteres på tiltak som styrker medlemsforeningenes evne til å
håndtere disse utfordringene.
Hyperion skal fokusere på kompetanseheving innenfor temaer som økonomi,
rekruttering og prosjektarbeid, i tillegg til andre felles utfordringer som
medlemsforeningene opplever. Forbundet skal styrke satsinger som Hypericon og
kursing av regionslagene, og tilgjengeliggjøre kompetansemateriale for
medlemsforeningene digitalt. Sentralleddet og regionslagene skal etter beste evne
tilby kurs til alle medlemsforeninger som ber om dette og aktivt promotere dette
tilbudet. Forbundet burde jobbe for å inngå avtaler hos relevante leverandører som
kommer til nytte for medlemsforeningene og deres medlemmer. Forbundet bør

1

spesielt bistå de foreningene som opplever medlemsnedgang eller
problemer med rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte.

Interessepolitisk arbeid
Hyperion er en viktig og nødvendig stemme i det norske politiske landskapet.
Medlemsforeningene opplever flere utfordringer knyttet til tilgang på lokaler,
støtteordninger og gode rammevilkår. Derfor må Hyperion styrke sitt politiske arbeid
på vegne av medlemsforeningene, og synliggjøre verdien av de fantastiske
fritidsinteressene.
Sentralleddet bør i hovedsak rette seg mot nasjonale myndigheter, men også
samarbeide tett med regionslagene og foreningene om fylkeskommunal og lokal
påvirkning. Hyperion skal bistå medlemsforeningene i møte med politikere, media og
byråkratiet. Sentralleddet skal fortsette arbeidet med å bli et naturlig kontaktpunkt
for media, politikere og andre, og bidra til debatter om de fantastiske
fritidsinteressene, blant annet gjennom magasinet Pegasus.

Hyperion som møteplass
Hyperion spiller en viktig rolle som en felles møteplass for de fantastiske
fritidsinteressene. Gjennom Hyperion møter aktive i foreningene andre mennesker
som har de samme interessene, og kan utveksle kompetanse, erfaringer og skape
nye vennskap. Forbundet skal arbeide for å bli en bedre og mer tilgjengelig
møteplass for medlemsforeningene, og skal synliggjøre både foreningene og
forbundet selv.
Sentralleddet skal jobbe for å styrke aktiviteter som sommerleiren Hypercamp og
Fantastisk Folkefest, og bør invitere medlemsforeninger til å bidra på slike
arrangementer der det passer seg. Samtidig bør det jobbes med å skape andre
arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling, særlig på regionalt nivå.
Forbundet bør også se på mulighetene for å inkludere flere miljøer i det fantastiske
fellesskapet, med særlig fokus på inkludering av minoriteter. Hyperion skal fortsette
satsingen på inkludering av kvinner i forbundet gjennom Heltinneprosjektet.
Forbundet skal også jobbe for å rekruttere flere medlemsforeninger.
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