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“Årsmöten som bygger oss starka” 



GDPR enklare än det låter

Felix Vincent



GDPR - enklare än det låter

– Använd Medlemsportalen
– Vem är behörig? – Dela inte till vem som helst
– Skicka mail med Hemlig kopia
– Lösenordskydda medlemslistor
– Undvik att skriva ut listor
– Ta bort listor som inte längre används

• Papperskorgen, hämtade filer, mappen Skickat m.m

www.socialdemokraternaistockholm.se – sök efter GDPR
https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/gdpr-sa-gor-du-i-foreningen/

http://www.socialdemokraternaistockholm.se/
https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/gdpr-sa-gor-du-i-foreningen/


www.medlemsportalen.socialdemokraterna.se

http://www.medlemsportalen.socialdemokraterna.se/




Medlemsvärvning och studieåret 2019

Annie Säll



Medlemsutveckling

• Värva nya medlemmar
– Minst 800 nya, 

merparten från nu och 
under valrörelsen

– Många samtal med 
värvande ”avslut”

– Våga fråga! 
– Planera aktiviteter med 

rekrytering som naturligt 
inslag

– Bli en värvande 
organisation 

– Hitta era potentiella 
medlemmar och era 
metoder.

• Ta emot och omhand
– Ett väl fungerande 

medlemsmottagande
– Vem gör vad?
– Använd 

medlemsportalen 
– Planera relevant 

verksamhet i föreningen
– Erbjud andra aktiviteter 

inom PD: 
medlemsutbildning, 
andra föreningar inom 
krets/utskott. Vi måste 
fylla ut aktivitetsluckor 
tillsammans.

Medlemsutveckling är allas vår uppgift och ansvar: ordförande för framtiden, 

kassören, medlemsansvarig, studieorganisatör…



”Lokalföreningarnas årsmöten är alltid en viktig kraftsamling och i år mer än 
vanligt. Vi firar vi en framgångsrik valrörelse, där Stockholm reste sig och bröt en 
nationell negativ trend. I Stockholm ökade vi och vi kunde se att vår 
samtalskampanj gjorde skillnad. Oändligt mycket hårt arbete men också en 
bekräftelse på att vår partigemenskap lever och att vi tillsammans kan bygga en 
stark kampanj, där vi möter väljarna som jämlika och med stort engagemang.” 



Inför årsmötet:
• Boka en intressant och trevlig lokal och lägg upp ett Facebook- evenemang.

• Beställ god mat och fika.

• Boka in inspirerande företrädare från Riksdagen, Stadshuset, Landstinget, 
partidistriktets styrelse eller fackliga organisationer. Fokus; JA och EU 
(Expen kan hjälpa till)

• Skaffa ringlistor och ring alla medlemmar (när kallelsen har gått ut). Fokus 
på att identifiera och bekräfta nya och gamla ledare och kampanjarbetare 
samt mobilisera till årsmötet. 

• Mobilisera till den så viktiga EU- valrörelsen som börjar med en nationell 
kampanjvecka 18/2. Berätta med personligt engagemang och ett stundande 
val om ideologi och värderingar i ett mörkblå- brunt Europa. 

• Prata också om den viktiga mellanvalsperiod vi nu har framför oss.              
30 månader med fokus på utveckling och ledarskap, som avgör vår framtid 
som folkrörelse. 

• Hur vill du vara med och utveckla vårt parti här hemma lokalt?  



På årsmötet:
• Namnlappar

• Hälsa på alla personligen

• Välkomna, vad händer på dagens årsmöte (formalia och inspiration)?
• Varvet, alla får presentera sig kort. 

• Incheckningsövning, t.ex. varför man gick med i partiet, viktigaste 
frågan framåt.

• ”Vi ska fira våra segrar” 
Planera in tid för en återblick på valet 2018, visa bilder och  filmer, dela    
ut diplom/ blommor till kampanjarbetare som gjort extraordinära insatser. 

• EU- val 2019 Sätt kampanjen i sin allvarliga kontext, bjud in ledande 
företrädare. Fokus JA och EU.

• ”30 månaders som avgör vår framtid”. Hur bygger vi den ledande 
politiska folkrörelsen, hemma i vårt område?



”Startskottet på fyra fronter” 

2019

Årsmöte

EU-
valrörelse 
(april - maj)

…

”30 Månader 
som avgör 
vår framtid”



Kreativ fikapaus: 

KÄLLA: …



Vad måste vi göra i vår förening inför årsmötet:

Att göra Beskrivning
Vem gör och 
när?



Vad måste vi göra i vår förening inför EU kampanjen:

Att göra Beskrivning
Vem gör och 
när?



Vad behöver lokalföreningarna för stöd från 
expeditionen för att nå sina mål? 




