
UNFs telefonguide
Återvärvningen är otroligt viktigt för UNF. Förutom att värva massa nya 
medlemmar så kan vi öka i medlemsantal genom att behålla föregående års 
medlemmar. 
Att ringa är ett perfekt tillfälle att skapa en kontakt med medlemmar som av 
någon anledning inte svarat på tidigare utskick om att bli medlem i år igen.

Se till att ha en medlemslista från eBas. 
(Om ni behöver hjälp kan ni kontakta 
den lokala verksamhetsutvecklaren eller 
administratören). 

Lista på aktiviteter och kurser som 
händer i föreningen och i distriktet. Det 
kan exempelvis vara till häng på Discord, 
UNF:aren eller till en vanlig föreningsträff. 

Ha något att anteckna på för att 
uppdatera kontaktuppgifter, anteckna 
medlemmar som inte svarar och för att 
stryka medlemmar som inte längre vill 
vara medlemmar. 

Ska föreningen ersätta dem som ringer 
eller köper ni simkort?

Samla ihop ett gäng och ring under 
en dag. För att göra dagen lite 
roligare kan ni göra något kul när ni 
ringt klart, typ käka tacos och kolla 
på film. 

Öva er gärna två och två några 
gånger för att känna er trygga. Efter 
några samtal kan det vara bra att 
kolla igenom lathunden och se om 
den behöver ändras. 

Hitta en lugn plats att ringa på. 

Sätt upp tydliga och realistiska mål 
för hur många ni ska ringa till. 

Tänk på att ha något ätbart att 
bjuda deltagarna på.

Checklista

Lista över kommande aktiviteter:

Tips!

Kommande föreningsaktiviteter:

Kommande distriktsaktiviteter:

Kommande UNFaren:
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Plats
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Samtalsstöd
Jag heter ___ och är medlem i Ungdomens 
Nykterhetsförbund i _____ 
Svarar rätt person (medlemmen)?

Du blev medlem hos oss för __ 
sedan. Vi skulle tycka att det 
vore kul om du ville komma på 
någon av våra aktiviteter. 
Är du sugen på det? 

När/hur når jag bäst 
medlemmen? Anteckna 
förkortning i ringlistan: 
IS=lngetsvar 
RS=Ring senare (anteckna tid) 
FN= Fel nummer. 

Många är medlemmar hos oss utan 
att vara aktiva i en förening. Som 
medlem får du en tidning, inbjudan 
till grejer och nyhetsbrev. Du tar 
också ett ställningstagande för ett 
mer demokratiskt, solidariskt och 
nyktert samhälle. Är du intresserad 
av att fortsätta vara medlem? 

Vad kul! Just nu har vi 
några olika grejer på 
gång. Föreningsaktivitet 
(i en passande förening), 
distriktsaktivitet (planera in 
någonting, om inte annat), 
UNF-aren (kolla gärna om 
personen har gått den). 
Passar någon av dessa? 

Då behöver jag bara kolla så 
att dina kontaktuppgifter 
stämmer. (Med uppgifterna 
på medlemslistan ni har 
skrivit ut). Registrera sedan 
medlemmen i eBas. 

Då hjälper jag dig att 
gå ur och du är förstås 
välkommen att bli 
medlem igen när det 
känns rätt. 

Vad kul, då anmäler jag dig till 
det! Nu behöver jag bara kolla 
dina kontaktuppgifter. 
(Med uppgifterna på 
medlemslistan som ni 
har skrivit ut). 
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Kolla gärna om 
medlemmen har 
några egna förslag 
på vad hen vill 
göra i UNF!


