
Vad ska vi göra?



Det här passet

• Material
• Kommunikation
• Hur engagerar man sig?
• Hur mycket tid?
• Vad ska man göra?
• Att dela ut flygblad
• Säkerhet



Material

• Handbok
• Profilprodukter – väst, tygpåse
• Flyers
• Kompendium



Kommunikation

• Distriktets hemsida
• Föreningarnas hemsidor – distriktet hjälper till! Möjlighet att 

tidsinställa. 
• Facebook – dela
• Grafisk profil – enhetligt utseende
• Använd distriktets material



Olika sätt att engagera sig
Allt räknas! 



Hur mycket tid?

• Inga krav
• Meddela distriktet, så att vi kan planera
• Allt räknas – Stort som smått
• Planera och samordna



Ex på engagemang

• Ta med material till andra sammanhang
• Prata med sina vänner 
• Dela ut material på olika knutpunkter i närområdet
• Lägga fram flyers eller sätta upp dem på anslagstavla 
• Dela inlägg på FB (både på föreningens sida och på personlig profil)
• Lägga upp information om valkampanjen på föreningens hemsida 
• Lyfta valkampanjen i föreningens nyhetsbrev 
• Prata om valkampanjen på medlemsmöten eller föreningsaktiviteter 
• Ha material i föreningslokal 
• Delta på mässor, både lokalt och med distriktet (dela ut material och samtala)
• Besöka valstugor 
• Ingå i distriktets arbetsgrupp



Vad gäller om dela ut flygblad? 

• Väl plats du känner till
• Synliggör att ni är HRF:are
• Dela inte ut material till ointresserade
• Välj tidpunkt 
• Ha koll!
• Ha gärna papper och penna med er



Vad ska jag säga när jag delar ut flyers och svarar 
på frågor?

Var alltid minst 2 personer

Prata ihop er innan om:
• Hur länge ni ska dela ut eller ifall någon behöver gå tidigare.
• Vilka frågor ni kan ta så ni kan hänvisa till varandra

• Ha en gemensam mening/fras som ni säger när ni delar ut
• Ingen kan svara på ALLT om HRF och Fritt val, ok säga ”Jag vet faktiskt 

inte”
• Hänvisa personer vidare om har de specifika frågor 



Vad ni gör vid konfrontation/kris

OK att avsluta samtal om otrevlig situation. 

Säg “ Tack för dina synpunkter men jag behöver fortsätta”
“ Jag känner mig otrygg/obekväm och vill sluta detta samtal med dig”

Om känslan sitter efter en konfrontation, ta kontakt med kanslichefen 
Maria Öjmertz



Övningsfråga 1

En av er är medlem i föreningen och vill veta vad 
är det du gör egentligen – vad kampanjar du för? 



Övningsfråga 2

En av er är väljare som inte vet någonting om 
Stockholms hörselvård. En av er är representant 
för distriktet. Beskriv kort HRF och vad vi vill 
uppnå. 



Övningsfråga 3

En av er är representant från en mottagning som 
råkar på den andra som delar ut HRFs flyer. 
Representanten från mottagningen börjar 
diskutera med HRF-representanten om att ni har 
olika uppfattningar om hur hörselvården 
egentligen fungerar. Den som är HRF-
representant ska försöka att avrunda samtalet på 
ett bra sätt. 



Övningsfråga 4

En av er är kandidat till regionfullmäktige och vill 
veta vilka de tre viktigaste sakerna i HRFs 
valarbete. Den som är HRF-representant ska 
kunna formulera kort och koncist vad som är 
utmanande idag och vad är önskat läge. 


