Värvarboken

Varför värvar UNF?
UNF vill ha en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. För att uppnå
detta arbetar vi förebyggande. Genom att prata med politiker, informera på
skolor, samarbeta med andra föreningar och ha drogfria aktiviteter försöker vi
få ungdomar och andra att dricka mindre eller inte alls.
Ett tydligt sätt att visa vad en står för är ett personligt ställningstagande. Ett
sådant ställningstagande är att bli UNF:are. Det visar tydligt att en inte bara är
nykter utan dessutom står för det och är beredd att jobba för att fler ska tycka
likadant.
Därför är det viktigt att värva. Genom att UNF får fler medlemmar är det färre
som dricker och är en del av problemet. Istället blir det fler som gör att vi kan
väcka opinion, som kan engagera sig, som kan hjälpa oss i vårt arbete och att
helt enkelt få roligare i vår verksamhet.

Vad är värvning?
Rent praktiskt handlar värvning om att övertyga någon mellan 13 och 25 år att
tycka att det är en smart idé att gå med i UNF och att därmed skriva under på
att vara medlem och följa medlemslöftet. Det finns många olika sätt att värva
på, man kan stå på event och mässor, skolvärva, värva in kompisar eller marknadsföra sin öppna verksamhet. I den här boken kommer vi fokusera på skolvärvning.

Värvning på skolan
Ibland görs lite större värvningsinsatser för att få flera nya medlemmar
på en gång. Den vanligaste platsen för
detta är på skolor. Anledningen är att
vi där har tillgång till alla ungdomar i
samma ålder samtidigt. Ofta kan ni i
föreningen också få hjälp av någon i
distriktsstyrelsen eller en föreningsutvecklare.

Skolvärvning

Förbereda

Genomföra

Uppfölja

Förbereda
Kontakta skolan
Tala med rektorn eller någon annan som har rätt att bestämma om vi får vara
på skolan. Fråga om ni får presentera UNF och er verksamhet. Ofta får ni en
plats i en korridor, ett café eller något liknande. Ni kan ofta hitta en mailadress
eller ett telefonnummer till rektorn på skolans eller kommunens hemsida. När
ni kontaktar skolan är det viktigt att vara tydlig med vilka ni är och vad ni vill
göra. Ett mail till rektorn kan se ut såhär:
“Hej Susanne! (namn på rektorn)
Jag är medlem i UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund och vi har en förening i
Söderhamn (orten er förening finns i). UNF är en religiöst och partipolitiskt obunden
organisation som jobbar för att ungdomar mellan 13 och 25 år ska engagera sig och
skapa sin egna fritid.
Jag undrar om vi får komma och värva till vår förening på Junedalskolan (namnet på
skolan) när skulle det passa att vi kommer?
Vänliga hälsningar Sigrid (Ditt namn)”
Vissa skolor är försiktiga med att ta emot besökare. Att vara tydliga med att
UNF är religiöst och partipolitiskt obundet brukar hjälpa för att få vara på plats.

Kontakta värvare
Fråga några personer som
kan vara med och värva.
Ni behöver inte vara särskilt många, men det ger
ett bättre intryck om ni är
fler än en person. Ofta kan
er föreningsutvecklare vara
med och värva eller hjälpa
er att kontakta andra
duktiga värvare i andra
föreningar och distrikt.

Förbered material
Se till att ni har tillgång till värvningsmaterial. I grunden behövs inte särskilt
mycket. Ha en rollup, flagga eller annat som väcker uppmärksamhet och visar
att ni är på plats. Ha med något värvningsblad eller medlemstallonger för dem
som vill bli medlemmar.
För material kontakta er föreningsutvecklare/distriktsutvecklare för att se om
det finns på ert regionkontor. Om ni vill köpa in nytt material besök
unf.se/shop. Här hittar ni allt från flyers och broschyrer till flaggor och tröjor.
Se till att ni har det ni behöver förberett på plats och att det är enkelt att ta med
sig. Ibland går det att låna bord och liknande på skolan, så slipper ni försöka
frakta med er ett själva.

Inbjudan till verksamhet
Förbered ett blad som visar upp föreningens verksamhet den närmaste tiden.
Ha gärna en enkel planerad aktivitet samma kväll och ta vara på de nyas intresse direkt. Berätta mer om UNF, er verksamhet, bjud på lite fika och gör något
roligt i lokalen. Se höger sida för exempel på hur en sådan inbjudan kan se ut!
Det kan vara bra att ha en tryckt kopia som ni kan dela ut på värvningen. Då är
det enklare att komma ihåg att gå på aktiviteten! Den lokala IOGT-NTOföreningen har ofta en skrivare som ni kan låna, annars finns de på biblioteken
och ibland har er egen skola skrivare som går att låna.
När ni skapar inbjudan är det viktigt att tänka på hur mottagaren ser inbjudan.
Försök att ta ett steg tillbaka och se den med någon annans ögon. Framgår
tydligt vad som händer på aktiviteten, var den kommer äga rum och vem som
håller i den? Finns det någon man kan kontakta om man har frågor?
Om ni ska värva är det dessutom bra att ha med ett stycke om vilka ni är, och
varför mottagaren borde vara en del av UNF.
Målgruppsanpassa, vem är det som ni ska värva? Olika människor är intresserade av olika saker, så se till att ni lockar alla typer av människor!

Skapa en
Inbjudan
Vad?
Vem?
När?
Hur?
Var?
Vem kan man
kontakta?
Vilka är ni?
Varför ska man
komma?
Fler träffar framöver
Logotyp, för att
tydligt visa
avsändaren
Behövs
förberedelse eller
föranmälan?

Tips!
Om ni ska skriva ut
själva så använd inga
större färgblock. De kostar
mer och har lätt att bli
flammiga i de flesta
skrivare.

Diskutera!
Vad skulle du önska att det stod
på en inbjudan för att du skulle bli
intresserad av att delta? Vad
skulle göra att du inte vill delta på
verksamhet?

Praktiska tips
Inför avfärd
Tänk på att ha en tydlig plan över
vad som ska vara med. Ett tips är
att göra en checklista så ni får koll
på vad som är med så inget glöms.
Något så enkelt som en förgreningssladd som saknas kan ha
förödande konsekvenser för er
värvning.

Listan kan
göras lång, se till
att alltid skriva en
lista inför vad du ska
ta med dig! Här är ett
exempel på packlista.

Säljutbildning
Att jämföra värvning med att sälja
saker känns kanske lite otäckt.
Men det finns en del saker vi kan
lära oss av de som säljer telefoner,
strumpor och annat skrot. Det vi
kan trösta oss med är att vi säljer
en oslagbar produkt som gynnar
alla och att vi inte jobbar för någon
som har vinst som främsta intresse. Gå igenom säljargument som
passar er, och gör övningen!

Du behöver
Värvartalonger
Bord
Rollup
Värvare
Massor av pepp och energi!
UNF-merch

Första aktivitet?
Se till att alltid ha en första
aktivitet planerad för de nyvärvade
innan ni åker ut för att värva.
Planera en aktivitet som är
lockande med låga trösklar för att
delta. Vad sägs om en pizzakväll,
eller varför inte en UNF:aren?

Uppgift!
Dela upp er i värvare och blivande
medlemmar, och testa att värva
varandra! Då får ni testa era argument och se var ni har era styrkor.
Det kan kännas lite konstigt att
försöka värva någon som redan är
medlem, men det kommer att ge er
chansen att slipa argumenten och
prova på i bekant och tillåtande
miljö.

UNF.se/shop
Vad är shoppen?
UNF-shoppen är där du hittar
material som rör UNF. Du kan
hitta allt från vattenflaskor, tygkassar och pins till rollups, flaggor
och värvartalonger.
UNF-shoppens syfte är att alla
medlemmar ska ha möjlighet att
skaffa profilmaterial, dels för värvning men också för att kunna ha en
snygg produkt från sin
organisation.

Uppgift!
Vad är det viktigaste
materialet när ni ska
värva? Beställ hem
det ni behöver
nytt av

Eget
tryck?

Egen merch?
UNF-shoppen drivs av UNFs
kommunikatör tillsammans med
Topline. Om du vill ha en egen
produkt till när ni värvar - elller
av andra skäl - så kan du kontakta
kommunikatören eller Topline!
Det kan vara om du vill ha en särskild grej, som en specialdesignad
tygkasse, eller om du vill att shoppen ska utvecklas med fler grejer.
Hör av dig, så kan vi utveckla idén
tillsammans! Kommunikatörens
kontaktuppgifter hittar du på
unf.se/kontakt.

Många distrikt och föreningar har tryckt
sina logotyper på tröjor. Det är ett snyggt
sätt att visa att man tillhör UNF, även utanför värvningstillfället.

På skolan
Rigga platsen
Får ni välja plats så välj en plats där ni syns bra och många passerar. Sätt upp
era saker på ett professionellt och snyggt sätt. Se till att ni inte bygger in er
bakom exempelvis bord eller annat material, då vågar inte folk komma fram. Se
istället till att ha alla era grejer bakom er, så ni är ute bland människorna.

Representera

Inspirera

Se till att vara pigga, glada, nyduschade och kan representera
UNF på ett bra sätt. Ha gärna på er
någon tröja med UNF-tryck eller
en enkel knapp eller skylt med logga. Det ser alltid coolare ut om ni
har samma kläder på er, till exempel svarta byxor med UNF-tröja.
Om ni inte redan har några tröjor
så finns dessa att köpa i UNFshopen (unf.se/shop). Om ni vill
trycka egna tröjor eller liknande,
kontakta vår kommunikatör så
hjälper den er. Ni hittar kontaktuppgifter till denna på
unf.se/kontakt.

Berätta om UNF, er verksamhet
och vad vi står för på ett inspirerande sätt. Första intrycket är viktigt. Inled gärna med en fråga. Var
intresserad av den du pratar med
och utgå ifrån den personen. Prata
med och våga fråga så många som
möjligt. Var inte fler än två personer som pratar med en person
samtidigt. Det känns påstridigt.

Värva

Bjud in

Fokusera på målet med värvningen. Försök få de personer ni pratar
med att bestämma sig för att komma till lokalen samma kväll eller att
bli medlemmar direkt. Det ger mer
att få folk att bestämma sig än att
bara dela ut informationsblad.

Bjud in och skapa kontakt direkt.
Bjud in till er aktivitet ni har
samma kväll, bjud in till UNF:aren
eller bjud in till er verksamhet. Det
är viktigt att man får möjlighet
att göra någonting som medlem i
UNF, medlemsskapet ska kännas
värdefullt.

Praktiska tips
Bjuda in till första aktiviteten
För att de nyvärvade medlemmarna ska känna att de verkligen kommer in i
UNF och blir en del av organisationen är det viktigt att ni bjuder in dem till
verksamhet. Deras medlemsskap ska kännas meningsfullt och leda till något
mer än bara ett medlemskap på ett papper. De ska få en meningsfull fritid.

Välkomnande

Utgå från dig själv

Tänk på att alltid uppfattas som
välkomnande. Stå därför gärna
med ett öppet kroppsspråk, exempelvis stå inte mer armarna i kors.
Visa att du vill vara där och prata
med de potentiella medlemmarna.
Pepp smittar av sig!

Hur hade du önskat att du blev
värvad? Vad var det som fick dig
att bli intresserad av att gå med
i UNF? Ett genuint intresse och
engagemang syns på långt håll. så
istället för att alltid gå efter
stolpiga argument, försök att vara
mer personlig.

Snabba tips
- Var förberedd

- Ställ frågor

- Lämna tid för svar

Lär dig i förhand om
platsen du ska värva på.
Exempelvis utbud på
aktiviteter, platser, lokal.

Ställ frågor och visa att
du vill lära känna den
nya medlemmen. Ställ
gärna följdfrågor.

Lämna alltid tid för
medlemmen att svara
på dina frågor, då blir
samtalet bekvämare.

- Var personlig

- Skapa behov

- Kom till avslut

Prata gärna om känslor
snarare än fakta. Berätta
hur UNF är viktigt för
varje medlem och för
dig själv som person.

Berätta för den du pratar
med hur mycket hen
kan få ut av att vara med
i UNF, och hur kul UNF
är.

Se till att personen du
pratar med alltid bestämmer sig för om hen
ska gå med eller ej på
plats innan ert samtal är
över.

Skapa
engagemang
Knyt kontakt
Låt nya medlemmar eller blivande medlemmar komma in i UNF så fort som
möjligt. Det är gemenskapen, roliga aktiviteter och att vi gör något vettigt som
oftast gör att en medlem blir nöjd med sitt medlemskap.

Första aktiviteten

Missa ingen

Se till att nya medlemmar känner
sig välkomna. Prata med dem, sitt
med dem och låt dem komma in i
gänget. Glöm inte att bjuda in till
nästa aktivitet. Kom ihåg att inte
dra internskämt och prata om sånt
som nya medlemmar inte förstår,
fundera på och diskutera hur ni
kan inkludera de nya
medlemmarna.

Se till att alla som blivit medlemmar blir kontaktade. Ring eller
kontakta dem som inte kunde
komma första gången, försök få
in ytterligare en träff där de medlemmar som missade första träffen
kan delta. Gör en lista så att ni vet
vilka ni ska ringa! Sidan till höger
visar hur en sådan lista kan se ut.

Tips!
Skapa en
upprigningslista för att se
till att ni inte missar någon!
Skriv upp namn och telefonnummer, samt en
ruta att bocka av

Introduktion till eBas
Om eBas
eBas är ett system där vi förvarar vårt medlemsregister. Här kan vi skriva in nya
medlemmar, redigera befintliga medlemmar, göra utskick, rapportera in årsmötesprotokoll och mycket mer. I detta kapitel kommer vi fokusera på
medlems-sidorna. För att få tillgång till eBas, kontakta vår administrativa
sekretetarere på info@unf.se

Hur du skriver in en ny medlem
Föreningen kan själva lägga in nya medlemmar som ni värvar. Medlemmar kan
skrivas in en och en. Välj funktionen ”Skriv in enstaka” under Medlemslistan
eller i menyn till vänster. Skriv i medlemmens uppgifter och tryck på ”Lägg till
medlem”.
Under menyvalet ”Ladda upp lista” finns möjlighet att ladda ner en Excelmall
som flera medlemmar kan skrivas in i på en gång. Ladda sedan upp listan.
Under Onlineregistrering hittar ni en länk till föreningens egen onlineportal.
Här kan medlemmar gå med direkt i föreningen på nätet.
OBS! Medlemmar som laddas upp som en lista eller som går med via onlineregistreringen hamnar på er granskningslista. Den hittar ni under menyvalet
Granska nya. En röd cirkel med en siffra betyder att ni har medlemmar att
granska.

Hur du redigerar en existerande medlem
Föreningen kan ändra en medlems uppgifter. Sök fram medlemmen, tryck på
knappen ”Ändra”, skriv i de nya uppgifterna och tryck på ”Uppdatera medlem”.
Det är alltid bra att se till att föreningens medlemmars uppgifter är uppdaterade, så som att de har rätt adress eller kontaktuppgifter. Detta för att ni senare
ska kunna göra utskick till era medlemmar och att det ska nå hela vägen fram.

Hur du gör ett utskick i eBas
För att göra ett utskick går du till vänstermenyns flik “Sök medlem”. I sökfältet
söker du efter den förening som du vill göra utskicket till. Till höger om resultatet får du fram knappen “Utskick till urval”. När du klickat på knappen
kommer du tas till en sida för utskicket.
På denna sida kommer flera knappar och fält upp för olika former av redigering
och anpassning av ditt utskick. Men för att redigera vad som står i ditt mail
behöver du klicka på den stora lila knappen “Öppna redigeringsverktyget”. Här
i kan du designa hur utskicket ska se ut och vad det ska stå med bild, text,
knappar, kolumner och annat. De olika alternativen finner du i menyraden till
höger i detta fönster.
I den övre menyn kan du också använda utkast och mallar som du tidigare
skapat. Här kan du även spara den design du just skapat som mall eller utkast.
När du känner dig nöjd med ditt mail och den design som du skapat klickar du
på knappen i övre högra hörnet på fönstret som heter “Använd för
e-postutskick”.
Du kommer då åter tillbaka till sidan för att redigera avsändare och liknande.
Mot slutet av denna sida kommer du att kunna se en förhandsvisning av hur
ditt utskick kommer att se ut, så du kan se hur mailet kommer se ut för
mottagaren.
Längst ner finns en blå och en lila knapp. Den blå knappen skickar iväg ditt
mail till hela ditt tidigare urval, medan den lila skickar till enbart dig som
skriver på mailet. På så sätt kan de se hur det verkligen ser ut på riktigt när
utskicket går iväg.
Läs mer och få fler instruktioner, tips och tricks på unf.se/ebas!

Vilket är
ditt bästa
värvningstips?

Mitt
bästa värvartips är att man
berättar varför man själv
tycker så mycket om UNF.
När vi själva visar varför vi
tycker det är kul, det är
då vi får med oss fler!

Jane Segerblom
Ordförande UNF

Mitt
bästa värvartips är att man går
in med attityden att bli
vän med dem man värvar,
att en är på samma nivå
som den man värvar.

Filip Nyman
Ordförande UNF

Mitt bästa
tips är att se till att
planera upp en tydlig och
enkel uppföljningsaktivitet, sätt upp mål för
er själva och belöna
värvningsteamet!

Johan Fridlund
Kassör UNF

Mitt
bästa värvartips är att berätta
om en föreningsaktivitet jag arrangerat.
För mig är det ett The
Sims lan.

Amanda Dafors
Ledamot UNF

Mitt
bästa värvartips är att lika värvar
lika, tänk på hur någon
skulle ha värvat dig, och
försök att personanpassa.
Det gör det också lättare
och roligare att värva!

Simon Schönbeck
Bildningsledare UNF

Mitt
bästa värvningstips är att bara
göra det! Man måste
våga gå fram och ställa
frågan ”Hej får jag störa”,
jag brukar rollspela självförtroende så brukar
det gå bra!
Jacob Nehrer
Ledamot UNF

Mitt
bästa värvartips är att det är
viktigt att bli vän med de
man värvar. Att veta vilka
de är på uppföljningen och
se till att de känner sig
sedda.

Sigrid Björk
Ledamot UNF

Mitt
bästa värvartips är att bjuda in
till en lockande uppföljningsaktivitet i samband
med värvningen.

Sebastian Udenius
Sekreterare UNF
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