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Del godene 
Høstens valg vil avgjøres av om vi når ut til flest mulig potensielle velgere. Vi må 
mobilisere og aktivisere våre kjernevelgere og sympatisører. Derfor vil vi i år gi ut to 
utgaver av Del Godene i forbindelse med valget, en nå til vårkampanjen og en over 
sommeren. 

 

Abonnenter 
Under vårkampanjen blir det en viktig oppgave for lokallagene og hele SV å verve flest 
mulig abonnenter til Del Godene. Alle abonnenter vil motta de to numrene av Del 
godene, og i tillegg bli oppringt av SV rett før valget.  

Siden det kun vil komme ut to utgaver av avisa før valget er det viktig at vi bruker 
muligheten til å verve abonnenter nå i vår. Spør venner, kollegaer, fettere og tanter du 
tror sympatiserer med SV om de vil abonnere. Abonnentene vil være SV-sympatisører 
som vi kan nå direkte ut til og mobilisere til å stemme på SV inn mot valget. Vi hadde 
gode erfaringer i sist valgkampen med å overbevise potensielle velgere på telefon, og 
dette bidro sterkt til at vi kom over sperregrensen.  

Vi vil benytte av verveslipper, nett- og sms-innsending for å verve abonnenter. Dere vil 
motta verveslipper sammen utsendingen av Del godene i slutten av mai. Mer detaljert 
info om verving på nett og med sms kommer på mail nærmere kampanjeuka.  

 

Stands og morgenaksjoner 
I tillegg til å verve abonnenter får alle lokallag tilsendt det første nummeret av Del 
godene i posten. Vi oppfordrer alle lag til å arrangerer stands eller morgenaksjoner i 
løpet av kampanjeuka og dele ut avisen. 5. juni er det verdens miljødag – en gylden 
mulighet til å synliggjøre SV i deres lokalmiljø.  

Det kommer dessverre ikke til å bli lagt opp til så mye reising fra 
stortingsrepresentantene denne kampanjeuka som tidligere, siden de har møter i 
Stortinget denne uken.  

Valgkamputgaven av Del godene blir sendt ut som en del av 12 til 2-kampanjen til 
lokallagene. Mer info om påmelding med mer til 12 til 2-kampanjen kommer senere. 
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Valgkampforberedelser  
En viktig del av junikampanjen vil være å oppdatere facebook og nettsider med ny logo, 
sette seg inn i bruk av nettbutikk og web2publishing og gjøre andre «tekniske 
forberedelser til valgkampen. Vi på partikontoret vil også hjelpe dere med å lage 
profilmateriell som dere kan bruke i valgkampen på sosiale medier. Partikontoret vil 
fungere som support-desk for alle disse oppgavene denne uken og vil raskt kunne svare 
på spørsmål.  

Utover sommeren vil det være begrenset med arbeidskapasitet på partikontoret, så dette 
er en gylden mulighet til å få hjelp til å lage løpesedler, legge program inn i fine maler og 
oppgradere seg på facebook. 

Bestillinger, spørsmål og forespørsler om hjelp kan sendes til kampanje@sv.no.  

	  

Dette er v ikt igst at  bl ir  gjort:  
Ø Har ditt lokallag facebookside? Hvis ikke, opprett én. 
Ø Bruker ditt lokallag gammel logo på facebook? Bytt til den nye. 
Ø Kvalitetssjekk informasjon og bilder som ligger ute på facebooksiden til lokallaget 

ditt. Slett gammel og utdatert informasjon (og bilder). 
Ø Gjør dere kjent med web2publishing. Bruk nye maler til å lage lokale løpesedler 

og plasser programmet deres i ny mal for program.  
Ø Gjør dere kjent med nettbutikken. Har ditt lokallag bruker? Hvis ikke send en 

mail til sv@logistikkhuset.no og be om det.  
Ø Stemmer kontaktinformasjonen på ditt lokallag som ligger ute på sv.no? Hvis 

ikke, gi beskjed til partikontoret.  
Ø Fylkene: Gjør nettsidene klar til valgkamp. Det må være enkelt å finne 

fylkesprogram, hovedsaker og informasjon om kandidater. 

Dette kan partikontoret t i lby:  
Ø Opplæring og hjelp til bruk av nettbutikk og web2publishing. 
Ø Oppdatere kontaktinformasjonen på lokallagene på nettsiden. Gjøre valglister og 

lokale program tilgjengelig under lokallagene.  
Ø Hjelp til å lage memer og plakater i «Ta kampen»-profil med lokale hovedsaker. 

Eksempler er vedlagt.  
Ø Hjelp til å lage sitat-memer av lokale toppkandidater. Send oss bilde og ønske om 

tekst. Eksempler er vedlagt.  

 

For mer informasjon om nettbutikken og web2publishing, se notat om valgkamp vedlagt 
eposten du fikk dette skrivet på.   


