Återvärvning
i UNF

Vad innehåller guiden?
1. Samla ett gäng!
2. Förbered listan
3. Telefonsamtalet
4. Samtalsstöd
5. Ha kul
6. Planera en aktivitet step-by-step

Vi har förberett en guide där vi går
igenom stegen för att få till en bra
återvärvning! Egentligen är allt man
behöver en lista över medlemmar och en
telefon att ringa med, men genom att
följa guiden ser vi till att återvärvningen
håller kvalitet och att medlemmarna
fortsätter engagera sig!

Samla ett gäng
Att återvärva är enkelt!
Om fler är med och gör det blir det
roligare också,
samla ihop medlemmar som är
aktiva i föreningen och som kanske
varit med lite längre för att dem ska
kunna svara på frågor som kommer
upp! Planera sedan upp ett gäng
datum då ni ska ringa runt.

Det kan vara bra att
försöka få med någon
som återvärvat förut när
man gör det för första
gången. Det går att
fråga er
föreningsutvecklare, en
fadder, eller någon ur
distriktsstyrelsen.

Förbered lista
Genom medlemssystemet eBas kan ni ta fram en lista på alla
medlemmar.
Om ni tar in det i excel eller google sheets går det att se vilka som
redan återbekräftat sitt medlemskap och vilka som inte gjort det,
det är dem som inte gjort det än som ni ska ringa!
Vissa har redan sagt att de inte vill fortsätta, dem behöver ni inte
ringa till.
Om ni inte vet hur ni får ut en sån lista kan ni kontakta er
föreningsutvecklare eller maila info@unf.se

När ni gör er lista är det
också viktigt att tydligt
markera vilka som
återbekräftat, vilka som
tackat nej, vilka ni ska
försöka ringa igen och vilka
som har betalt sin
medlemsavgift om ni har
någon!

Telefonsamtalet
1. Presentera dig själv och att
du ringer från ungdomens
nykterhetsförbund. Fråga
om det är personen du letar
efter som svarar
2. Berätta att personen var
medlem förra året och
fråga om hen vill vara med
igen
3. Bjud in till aktiviteten ni har
planerat och berätta om
annat som händer framöver
4. Fråga om
personuppgifterna vi har
stämmer, uppdatera dem
annars på ebas

Uppgift!
Skriv ett eget manus för vad ni
ska säga när någon återbekräftar
sitt medlemskap. Ta exempelvis
med vilka aktiviteter ni bjuder
in till och hur man kan följa er
på sociala medier!

Det här är den enkla varianten
av vad man säger när ni ringer
medlemmar!
På nästa blad finns en djupare
guide till hur man gör. Se till
att läsa igenom guiden så att
ni vet vad ni ska säga!

Ha kul!
En återvärvning blir vad man gör det till! Det är viktigt att ha roligt,
fira med high-fives när någon bekräftar sitt medlemskap och ta
det med en klackspark när någon inte gör det, sånt händer.
Se till att ni bunkrar upp med fika, spelar taggande musik och
kanske gör en annan aktivitet för att ha roligt tillsammans!

Ett tips är att ha någon låt
ni kan spela när ni
återvärvat någon, eller
sätta upp något roligt på en
whiteboard-tavla, kanske
en stjärna för varje?
Då kan alla se hur det går
och få lite pepp

Planera aktivitet
step-by-step
Steg 1

Brainstorming

Steg 2

IGLOR

Steg 3

Dem fem frågorna

Steg 4

Aktivitetsplaneringsbladet

Brainstorming
1. Brainstorming. Under brainstormingen är målet att komma på
många olika aktiviteter ni kan göra! Alla ideér är bra, de kan vara
hur galna som helst! Under brainstormingen kritiserar vi inte
ideér, vi låter dem bara flöda. Sätt också en tidsgräns, då blir
ideérna mer kreativa och obegränsade!

2. Gallring. Det finns kanske vissa ideér som ni kan gallra bort
direkt, sånt som bara är påhittade ord, ideér som inte passar i
UNF, eller som kanske inte är roliga. Ta bort dem från listan!
3. Välj sen några aktiviteter ni faktiskt vill gå vidare med och
genomföra!
De som inte kom med kan ni alltid göra senare!

Varför IGLOR?
Även om det går att göra vilka aktiviteter som helst i UNF finns det
sådana som passar bra och sådana som inte känns helt rätt.
Det finns smarta saker att tänka påför att få deltagarna att känna
att aktiviteterna känns värdefulla. UNF har också ideologiska mål
dom ska genomsyra all vår verksamhet. För att alla ska kunna känna
sig välkomna.
IGLOR används till att tänka till kring en aktivitets kvalitet. Den
ultimata aktiviteten stämmer in på alla bokstäver. Men den perfekta
aktiviteten är sällsynt så försök att få
med så många bokstäver som möjligt. Alla tre delar av I, ideologiskt,
måste nartuligtvis alltid vara uppfyllda.

Mer om IGLOR finns att läsa i
UNFs material
" Planera verksamhet"

N

Ideologiskt

I

D

Nykter: fri från alkohol och andra droger
Demokratisk: många kan vara med och påverka
Solidarisk: alla kan vara med och känner sig välkomna

S

G

L

Givande
Deltagarna känner att det ger eller skapar något.

Lockande
Medlemmar och blivande medlemmar bli
intresserade av att komma.

O

Omvärldsförbättrande

R

Resursgivande

Aktiviteten bidrar till att fötbättra världen.

Aktiviteten ger ekonomi, eller andra resurser tlll UNF.

Dem fem frågorna
Innan ni går vidare med planeringen behöver ni veta
svaret på 5 frågor!
1. När ska aktiviteten vara?
2. Var ska aktiviteten vara?
3. Hur går det till att göra aktiviteten? Behövs
något?
4. Vem är ansvarig för aktiviteten?
5. Vad får aktiviteten kosta? Behövs en budget?

Nästa steg är
aktivitetsplaneringsbladet.
På nästa sida har vi gjort en
mall som ni
kan utgå ifrån.

Se till att alla känner sig
välkommna !
Det är viktigt att medlemmar blir återvärvade till
någonting, då blir medlemskapet mer värdefullt.
Planera en aktivitet och bjud in till den när ni
återvärvar.
Se till att ni är välkomnande på aktiviteten och att alla
har roligt!

Er förening har materialet
"Planera verksamhet" i sin
föreningsväska. Det är ett
jättebra material för att
planera verksamhet enklare
och med bra kvalité!

