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Föreningen riggar för val 
• Fokusera på årsmöte och aktivitetsplanering så att vi kan dra igång 

med dörrknackning i mobiliseringsområdena. Redan vecka 8 är det en 

nationell kampanjvecka inför EU-valet  

• Ring alla medlemmar för att bjuda in till de planerade aktiviteterna 
– Argumenttrimning 
– Studieträffar kring EU-frågor 
– Dörrknackning 
– Ringning 
– Torgaktiviteter 
– mm  
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Kretsen riggar för val 
• Kretsårsmöten i mars som innehåller Europapolitik och kampanjupptakt 

• Ansvarar för målgrupps inventering i kretsarna (i vilka områden bor våra 
målgrupper) och tillsammans med föreningarna bestämma vart vi 
behöver förstärka 

• Hjälpa till att aktivitetsplanera och stötta i dom områden som behöver 

det. 

• Vid behov samordna 
 – Argumentrimning och Studier 

• Studiematerial, presentationsmaterial och A-Ö tas fram av paritet centralt 

Partidistriktet riggar för val 
• Centralt ringcenter upprättas för att ringa både medlemmar och väljare 
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• Digital kampanj från februari med fokus att mobilisera våra egna, 

medlemmar och följare. Film och delningsbilder som är värderingsburna. 

• Erbjuder studier och föreläsningar  

• Material och affischer 

• Superknacks-tillfällen under valkampanjen• Nedbrytning av samtals- och 

medlemsvärvarmål. 

• Tillhandahåller kartverktyg med målgruppsanpassning 

Faserna 
Förberedelser (1/2-31/3) 

• Februari – föreningarnas årsmöten, vi fortsätter mobilisera och vi passar 

på att prata europafrågor och utbilda oss. Verksamhetsplanera hela året 

och aktivitetsplanera EU-valet. Studiecirklar om EU och 
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argumenttrimning planeras in. Hur blir vi fler medlemmar aktiva i 

kampanjen?  

• Vecka 8 – Nationell kampanjvecka (start 18/2) dörrknackning mm 

• Mars – kretsarnas årsmöten – uppstart inför kampanjperiod och 

valrörelse, vi drar igång dörrknackning och ringning 

• 22-24 mars – Partikongress i Örebro 

Förkampanj (1-14/4) 

• 6 april – Stockholms partidistrikts årsmöte 

Faserna forts. 
Internmobilisering (15-28/4) 

• V. 16 Påsklov (15-22/4) 
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• V. 17 och 18 Kampanjperiod och upptrappning inför valupptakt  

Valkampanj (1/5- ) 

• 1 maj – Valupptakt 

• Lörd 4 maj - valstugeöppning och torgaktiviteter 

• Sönd 5 maj - affischeringsstart 

• Tisdag 8 maj - förtidsröstningen startar 

• Dörrknackning och ringning in i kaklet 

• Superknackar 

Slutspurt (20-26/5) 26 

maj VALDAG! 



 

 


