
Ordförandeträffens work shop 6 maj 2020-05-07 09:27 
 

 Powered by www.questback.com 

 

Ordförandeträffens workshop 6 maj 
 

1. FLER AKTIVITETER 
En aktiv förening innebär aktiviteter.  Hur kan det funka när man inte kan mötas? 
 
 
Förslag på aktiviteter från gruppernas diskussioner: 

- Digitala möten! 
- Finns upplevelser om att det är trögt i flera föreningar att driva igenom digitala event. Ovana, rädlsa. 

Förslag - ordna någon utbildning kring hur man håller i digitala möten.  
- Erfarenhetsåterföring mellan föreningar. Bjuda in fler personer än bara medlemmarna, mer digitala 

event till kretsen/allmänheten. De föreningar som har lättare med det digitala kan lära ut till de andra.  
- Försöka hitta intressanta ämnen och intressanta personer.  
- Se detta som en möjlighet och inte en begränsning. Kan ha med personer på andra orter osv. 
- Quiz i Zoom – para ihop två och två och svara på frågor om socialdemokratin – skicka in till 

quizledaren. 
- Diskutera i smågrupper på Zoom: Vad kan vi göra för att stötta lokalsamhället i coronapandemin? 

Stötta lokala bokhandeln etc.  
- Tips på möte från en medlem som är psykolog om hur man kan må mentalt bättre i tider av social 

distansering. 
      -    Ringa varandra 
      -    Picnic i parken för de som kan gå ut 
      -    Digitala möten för de som inte kan gå ut 
      -    Bjud in unga från SSU - bygga broar mellan generationer 
      -    Dagens tema, korta samtal, videos. 
      -    Seminarier i Zoom 
      -    Möte utomhus på avstånd från varandra, t ex picknick eller fika 
      -    Ringa medlemmar 
      -    Hjälpa riskgrupper och sjuka med att handla, likt Järvahjälpen 
      -    Skriva debattartiklar med andra föreningar, likt S-kvinnors artikel som publicerades idag 
      -    Skriv debattartiklar tillsammans inom föreningen 
      -    Studiecirkel kring till exempel en dokumentärserie 
      -      Bokcirkel 

-  Man skulle bli bättre på att använda Facebook som mötesplattform: ett virtuellt torg.  
- Göra Filmer i föreningen, korta föreläsningar.  
- Live föreläsningar.  
- Frågor på stan: ”vad tycker Berit” 

      -     Vi behöver ett stark telefonkonferensalternativ som komplement till video. Vissa har svag/ingen   
uppkoppling. 
      -    Testa med utomhusaktiviteter. Vandringar, utomhusmöte 

- Aktivera föreningens facebooksida, dela material, länkar, starta diskussioner. Bjuda in till öppna 
digitala möten. Dela med oss av våra aktiviteter. Dela i "kampanj och event i Stockholmsregionen"? 
Bygga personliga kontakter till andra föreningar kring gemensamma evenemang. Stor möjlighet att 
bygga broar över stora geografiska avstånd. Bjuda in "experter" och liknande från var som helst att 
delta.  

- Använda också "allmänna platser" på sociala medier för att bjuda in till möten - digitala 
anslagstavlor i lokalsamhälle tex. Kanske annonsera i "mitti" och motsvarande lokalpress. Fortsätta 
med pappersannonser i butiker, på anslagstavlor etc. Debattartiklar! 
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      -     Politisk diskussionskväll (på zoom) 
      -     Motionsworksop 
      -     Fria samtal / fikamöte 
      -     Ringa runt; fråga om folk vill delta i diskussion av "Vad är Socialdemokrati?": kanske en gång, 
kanske ev studicirkel (typ). 
      -     Studiecirklar: en på gång nu om skattepolitik (Maria Södra station/Tanto-Zinken-Högalid) 
      -     "Soppa och politik", med gäst och skiftande teman. Gästen: någon från föreningen, eller utanför. 
(Bra att mobilisera/ta vara på kunskap bland medlemmarna.) 
      -     S-AW:  ca en timme, kvällstid, med eller utan tema och gäst. 

- Mailutskick. 
- Direktsända och spela in medlemsmöten.  
- Ställa om "vanliga" aktiviteter som vi vanligtvis gör för att anpassas till rådande omständigheter. 
- Visa solidaritet och stötta grupper som behöver hjälp a la Järvahjälpen. 
- Informera grupper om risker/beteenden.  
- Översätta samhällsinformation till andra språk och målgrupper. 
- Spontana träffar är enklare digitalt! 

 
 


