
 

• Att utgöra koordinator för information som går ut externt och till 
medlemmarna — t.ex. annonsering och mail. 

• Ansvara för BBM:s annonsering — annonsinnehåll framtages i samråd med 
gruppledare. 

• För att få ta del av medlemsregistret, vänd dig till förbundet för att fylla i 
GDPR-blankett. Du får inte sprida uppgifter om medlemmar till andra än de 
som behöver dem i föreningsarbetet. Detta är stadgat i lagen. 

• Att säkerställa att allt som sänds ut utgår från samma mall vad gäller 
logotype, typsnitt och språk/tilltal (info finns på intranätet).  

• Att mail, som avses ovan, ska sändas från föreningens mailadress. 

• Säkerställa att all information når ut till alla som berörs och som kan nås. 

• Vid behov ”puffa” för något som behöver följas upp eller påminnas om för 
att säkerställa bra framförhållning gällande t.ex. annonsering, inbjudningar 
och evenemang 

• Samla all information enligt ovan på ett ställe för att framgent lättare kunna 
följa upp och utvärdera. 

Medlemsansvarig 

Som medlemsansvarig ansvarar du för att föreningens medlemsantal ökar, att 
medlemmarna stannar kvar, att de nya medlemmarna tas emot och introduceras ordentligt 
i partiföreningen. Sätt upp ett tydligt mål för medlemsarbetet och se till att de uppnås. 

 

Dina uppgifter är att: 

• Leda föreningens arbete när det gäller värvning och medlemsvård 
• Hålla koll på medlemsregistret på Intranätet moderaterna.info och se till att 

kontaktuppgifterna uppdateras om så behövs. 
• Du ansvarar för att nya medlemmar, välkomnas, tas om hand och introduceras 
• För att få ta del av medlemsregistret, vänd dig till förbundet för att fylla i PUL- blankett. Du får 

inte sprida uppgifter om medlemmar till andra än de som behöver dem i föreningsarbetet. 
Detta är stadgat enligt PUL (personuppgiftslagen).  

• Det finns endast ETT medlemsregister och det är det centrala. Observera att föreningen inte 
enligt lag får ha egna dataregister för medlemmar utan tillstånd från Datainspektionen.  

• Gör en plan och sätt upp ett lokalt mål för medlemsvärvningen och medlemsarbetet i 
föreningen. Meddela även förbundet om ert lokala mål. 

 

Några inledande tips 

• Om du är nyvald, ta kontakt med din företrädare dels för att få tidigare handlingar, t ex 
medlemsregister, dels för att få tips och råd.  

• Du kan också få lämpligt material från förbundet. 
• Ta upp värvningen, medlemsvård och dess betydelse på föreningens möten. 
• Uppmana alla medlemmar att värva nya medlemmar.  
• Ställ frågan till alla som signalerar att de stödjer Moderaterna om de vill göra en insats och bli 

medlemmar. 
 

Medlemsvärvning 
Tänk på att det inte räcker med att besluta att man ska värva exempelvis 50 nya medlemmar. Man 
måste också konstatera vad som ska göras och vem som ska göra vad och när det ska vara klart. 

• Medlemsvärvning är inte en aktivitet som ska bedrivas då och då som en verksamhet för sig, 
utan medlemsvärvning är ett naturligt inslag i all vår utåtriktade verksamhet och vid alla 
kampanjer.  

• Se till att alla medlemmar har värvningsblock och liknande och att alla vet hur stor 
medlemsavgiften är. För nya medlemmar är första årets avgift 100 kronor. Hela den avgiften går 
till föreningen. 

• Utlys gärna en värvningstävling eller inför ett premiesystem där värvarna får en present för ett 
visst antal värvade medlemmar. 

• Välj ut ett område och samla några medlemmar till värvarkväll. Ring eller knacka dörr. Träffas 
efteråt och diskutera erfarenheterna.  

Checklista 
Informationsansvarig 


Som informationsansvarig har du en koordinatorsroll och ansvarar bl.a. för att all 
information som går ut från föreningen är enhetlig, innehåller föreningens logotype 
och sänds ut från föreningens mailadress. 

Dina uppgifter är att:  




