
F R A M T I D S P A R T I E T

  
 Stockholm 2018-10-29 

Pro memoria angående Höstkampanj 
vecka 45 - 46 (5-18:e november) 2018 

Mål 
Målet är att värva 900 nya medlemmar fram till julen 2018. Målsättningen är att ha 
värvat 2000 nya medlemmar under 2018.  

Budskap 
Oavsett hur utfallet ser ut i ledningsfrågorna i de olika parlamenten kommer vi 
fortsätta att driva våra frågor om bostadssituationen i Stockholm. Vi vill fortsätta 
prata om bostadsgarantin för unga, ökat bostadsbyggande - framför allt av 
hyresrätter, och stoppa utförsäljningar av allmännyttan. Bostadsfrågan är central i 
många stockholmares liv. De krav vi driver är båda rimliga och efterlängtade.  

Krets
Antal 
föreningar

Medlemsantal 
i kretsen

Medlemsvärvarm
ål / krets

● Norra innerstan ● 6 ● 552 ● 81

● Bromma 
Kungsholmen ● 6 ● 566 ● 81

● Västerort ● 12 ● 788 ● 117

● Södermalm ● 10 ● 950 ● 144

● Sydost ● 18 ● 1151 ● 171

● Sydväst ● 8 ● 806 ● 117

● Öppna 
utskottet ● 49 ● 532 ● 81

● Fackliga 
utskottet ● 30 ● 763 ● 108

● Brutto ●   ● 6108 ● 900

  



Därför genomför vi en höstkampanj med fokus på medlemsvärvning. Det handlar 
om både nyrekrytering och återvärvning. Bli medlem och arbeta för en bättre 
bostadssituation i Stockholm - för alla.  

Intern kommunikation  

Kretsarna och utskotten 

• Muntlig information och föredragning på Verksamhetskonferens 20-21/10 
• Utskick av PM förbereds fredag 26/10 och skickas söndag 28/10 till hela 

krets/utskottsstyrelsen 

Föreningarna 

• Utskick måndag den 29/10  
o Info om kampanjens budskap och syfte Sälj inte våra hyresrätter och 

medlemsvärvning 
o Pepp att ordna minst en torgaktivitet per förening under v 45 och 46. 
o Info om turnébussen under v 45 och 46 
o Info om Superlördag den 10/11 
o Info om medlemsvärvarmålen fram till jul 
o Info till ickegeografiska föreningar om att ordna öppna möten på 

temat bostäder med syfte att värva medlemmar som vi kan bjuda in 
till vid våra utåtriktade aktiviteter 

Medlemmar 

• Utskick måndag 5/11 
o Nu drar kampanjen igång 
o Turnébussens schema 
o Anslut till planerade aktiviteter och ta med en kompis 
o Diskutera och kommentera bostadspolitiken på nätet. Sprid 

namninsamlingen mot utförsäljning! 
o Byt din profilbild på FB 

• Utskick 12/11 
o Bilder och pepp från veckan som gick 
o Turnébussens schema 

Metod 
Torgaktivitete 



Den främsta metoden för höstkampanjen är torgaktivitete. Vi behöver förbättra och 
arbeta upp bra metoder för hur föreningarna ska nå så många väljare som möjligt i 
sina områden samt få fler väljare att ta ställning genom att gå med i 
Socialdemokraterna.  

Ett bra torgaktiviteter: 
● Har många aktiva närvarande 
● Att det framgår tydligt att vi är Socialdemokrater 
● Att ingen står bakom bordet & pratar med varandra – utan alla aktivt ställer 

frågan om medlemskap till medborgarna  
● Att vi bjuder på något, har profilmaterial (bord, kaffe, material, becahflagga) 
● Att vi värvar nya medlemmar via SAPPEN  

Så mycket som 60%* av våra väljare kan tänka sig att gå med i vårt parti men har inte 
fått frågan. Därför behöver vi bli bättre på att ställa frågan till människor i möter, i 
mötesrummet, på torget under barnens fotbollsträning.  

Verktyg för värvning: SAPPEN.  

Planeringsfas & mobiliseringsfas (v 44)  
S-föreningar 

Planera torgaktiviteter  
*Planera in torgaktivitet lördagen den 10 november i föreningens område 
Mobilisera medlemmar och särskilt kontakta nya medlemmar 
S-föreningar ringer medlemmar för att engagera dem i höstkampanjen.     

Partikretsar  
Planera husmöten (minst ett husmöte) 
Ha kontakt med PD för schemaläggning av turnébussen 

Partidistriktet  
Formulera budskap  
Förbereda digitala kampanjer med namninsamling  
Schemalägger turnébuss  
Ta fram tryckmaterial om värvning & bostadspolitik  
Fortlöpande internkommunikation om kampanjen via mail.  
PD mobiliserar företrädare.  

Genomförande (v 45-46)  
PD: Turnébuss med företrädare gör nedslag på torg & knytpunkter för värvning.  



Kretsarna: Samordna & stötta föreningarna i kampanjarbetet under hösten. Stötta 
föreningarna i att uppnå sina värvningsmål & coacha kampanjledarna i föreningarna. 
Genomför minst ett husmöte med en lokal/nationell politiker. Samverka med 
utskotten och försök att mobilisera gemensamt till kampanjaktiviteterna. 

Geografiska föreningarna: Genomför minst 1 torgaktivitet & aktivera nya 
medlemmar i höstkampanjen.  

Intersseföreningar & fackliga föreningar: Anordna öppna möten på temat 
bostäder med syfte att värva medlemmar som vi kan bjuda in till vid våra utåtriktade 
aktiviteter 

Medlemmar & väljare: Få in minst 10 000 antal namnunderskrifter innan sista 
november.  

Turnébussen  
Under kampanjen kommer en turnébuss med kommunsekreteraren att besöka ett 
antal platser i staden. Avsikten är att väcka uppmärksamhet kring bostadsfrågan och 
vad vi vill göra för att bygga Stockholm starkt.  
Idéer för turnébuss:  ett förslag på tidsplan kommer.  
  
Material  
Förslag på material är att fortsätta använda valfoldrar om bostäer eller exempelvis 
enbart flygbladet om bostad från valkampanjen. En central värvningsfolder finns att 
använda.  

Välkomnande av nya medlemmar & återvärvning (v 47- 50) 
Ringkvällar arrangeras för att återvärva medlemmar så är på väg att falla ur registret.   
Det arrangeras också ringkvällar för att välkomna nya medlemmar till partiet och 
erbjuda dem aktiviteter och studier. Enligt:  

Partidistriktet  
  

22:a 
november 

Ny 
medlem 

Introträff  18:00-20:00
 

Sveavägen 
68 

Sthlms Ak 

24:e 
november 

Medlem  Steg 1  10:00-16:00
 

Kom 
Hotell 

Regionen 



  
Tydlig call to action för alla ringare är : var med och bidra för att bygga 
Stockholm starkare och stoppa utförsäljningarna. Fortsätt vara medlem och delta i 
våra aktiviteter.   
  
Ta fram listor för återvärvning  
Ta fram listor på nya medlemmar  
Ta fram maillista  
Ta fram kontaktlista på valarbetare från Sappen.  
Teknisk kapacitet (förbereda callcenter i grottan)  

Kontaktuppgifter till kontaktombudsmän  
Fackliga & Öppna utskottet 
Eleonor Eriksson 
Mobil: 070-6562135 
E-post: eleonor.eriksson@socialdemokraterna.se 

Bromma-Kungsholmen  
Andreas Kjellander  
Mobil: 072-1427868 
E-post: andreas.kjellander@socialdemokraterna.se 

Västerort 
Niklas Lindmark 
Mobil: 072-1478022 
E-post: niklas.lindmark@socialdemokraterna.se 

Sydväst 
Lotta Wiklund Hedin 
Mobil: 072-1478062 
E-post: lotta.wiklund.hedin@socialdemokraterna.se 

Södermalm   
Mia Malmgren 
Mobil:  
E-post: mia.malmgren@socialdemokraterna.se 

24:e 
november 

Medlem 
(ENG) 

Step 2  10:00-16:00
 

Kom 
Hotell 

Regionen 

1:a 
december 

Medlem  Steg 2  10:00-16:00
 

Kom 
Hotell 

Regionen 



Sydost 
Tina Rönngren  
Mobil:  
E-post: tina.ronngren@socialdemokraterna.se   

Norra innerstan  
Annie Säll  
Mobil:  
E-post: annie.sall@socialdemokraterna.se


