Checklista

Checklista – medlemsansvarig
Som medlemsansvarig ansvarar du för att föreningens medlemsantal ökar,
men det innebär inte att du ska göra allt själv. En viktig förutsättning för att
antalet medlemmar ska öka är att du involverar fler i arbetet. Sätt upp ett
tydligt mål för medlemsvärvningen och se till att det uppnås.

Medlemsansvariges uppgifter
•

Du leder föreningens arbete när det gäller värvning och medlemsvård.

•

Du ansvarar för att nya medlemmar välkomnas, tas om hand och
introduceras.

•

Du ser till att nymedlemsmöten genomförs (man kan samarbeta med
andra föreningar om detta).

•

Kontrollera de medlemslistor som du får från servicekansliet i Jönköping
och meddela ändringar till servicekansliet. Du får inte sprida uppgifter
om medlemmar till andra än de som behöver dem i föreningsarbetet och
absolut inte till utomstående. Detta är stadgat enligt PUL (personuppgiftslagen) och reglerat i våra stadgar. De som får del av registret ska
skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal.

•

Studera förbundets medlemsmål. Fundera över vad det innebär för din
förening.

•

Gör en plan för medlemsvärvningen i föreningen. Presentera den för
styrelsen, som fattar beslut.

•

Föreslå medlemsmål för vart och ett av de kommande åren. Styrelsen
fastställer dessa.

Några inledande tips
•

Om du är nyvald, ta kontakt med din företrädare dels för att få tidigare
handlingar, t ex medlemsregister, dels för att få tips och råd.

•

Du kan också få lämpligt material från förbundet/servicekansliet.

•

Ta upp värvningen, medlemsvård och dess betydelse på föreningens
möten.

•

Uppmana alla medlemmar att värva nya medlemmar. Ställ frågan till alla
som signalerar att de stödjer Moderaterna om de vill bli medlemmar och
förhoppningsvis göra en insats.
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Medlemsvärvning
Tänk på att det inte räcker med att besluta att man ska värva exempelvis 10
nya medlemmar. Man måste också konstatera vad som ska göras och vem
som ska göra vad och när det ska vara klart.
•

Medlemsvärvning är inte en aktivitet som ska bedrivas då och då som
en verksamhet för sig, utan är ett naturligt inslag i all vår utåtriktade
verksamhet och vid alla kampanjer.

•

Se till att alla medlemmar har värvningsblock och att alla vet hur stor
medlemsavgiften är. För nya medlemmar är första årets avgift 100 kr.
Hela den avgiften går till föreningen.

•

Utlys gärna en värvningstävling eller inför ett premiesystem där värvarna
får en present för ett visst antal värvade medlemmar.

•

Välj ut ett område och samla några medlemmar till värvarkväll. Ring eller
knacka dörr. Träffas efteråt och diskutera erfarenheterna.

•

Ordna en värvarkampanj vid buss- och tågstationer där ni kan möta upp
pendlare på väg till och från jobbet.

•

Ordna en värvarkampanj utanför mataffären, köpcentrum eller på
gågatan eller annan plats med många människor.

•

Lägg upp bilder i sociala medier med information om hur man blir
medlem.

Nyvärvning
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev från riksorganisationen. Det innehåller
bl a ett brev från partiledaren, m-knappar, samt en folder om Moderaterna.
Samtidigt som den nya medlemmen får sitt nymedlemsbrev får föreningen (du
eller föreningsordförande) information om att den fått en ny medlem. Här finns
kontaktuppgifter och ni har i uppdrag att ringa och hälsa välkommen. Du ansvarar för att detta sker. Läs mer i checklistan för medlemsvård.

Återvärvning
Återvärvningen av medlemmarna underlättas av den centrala medlemsaviseringen. Riksorganisationen skickar kostnadsfritt ut ett aviseringsbrev i slutet av
november och en påminnelse i slutet av januari till varje medlem.
Det är viktigt att följa upp betalstatistiken på de förteckningar som servicekansliet skickar ut. Senast den 1 maj ska de medlemmar som inte betalat sin
avgift kontaktas personligen.
De som inte vill fortsätta att vara medlem stryks ur registret. Har man sagt nej
ska vi acceptera detta. Det är bättre att bearbeta dem som är intresserade.
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Det finns alltid risk att inbetalningskorten blir liggande hemma hos den som
återvärvas eller nyvärvas. Ibland är det ju svårt ”att komma till skott”, därför
kan det vara bra att ringa. Ordna en återvärvarkväll där styrelsen och andra
aktiva medlemmar ringer de medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift.

Att tänka på
•

Den som är intresserad ska kunna ta kontakt direkt med Moderaterna.

•

Gör upp rutiner så att nya medlemmar snabbt kommer in i föreningens
register och verksamhet.

Hur man kan bli medlem
•

På Moderaternas hemsida kan du bli medlem med kortbetalning,
www.moderaterna.se/bli-medlem

•

Swish 1233360070 uppge namn och personnummer

•

Bankgiro 334-4199 eller plusgiro 29 59 58-3. Kom ihåg att skriva namn
och postadress.

•

Ett medlemskap kostar 100 kr det första året.

•

Eventuella frågor besvaras av medlemsservice, telefon 08-676 80 00,
eller medlem@moderaterna.se

Intranät
Du loggar in på intranätet på www.moderaterna.info

