
Mal – Sosialistisk VenstreParty 

Direkte velgerkontakt er viktig, og med Sosialistisk VenstreParty blir det morsommere å invitere 

til politiske treff. Med et Sosialistisk VenstreParty kan du komme i kontakt med folk i 

lokalmiljøet ditt og bygge tillit og dialog på en uformell måte. Dialog fungerer som regel nemlig 

bedre enn monolog. Sosialistiske Venstrepartys, er kort og godt sosiale sammenkomster 

arrangert av kandidater, sympatisører eller aktivister.  

Inviter til middag, kaffe og kaker, piknik i parken, båltur i skogen eller hva enn du måtte ønske. 

Om du selv ikke er kandidat kan du invitere en lokal kandidat som kan snakke 10-15 minutter 

om SVs politikk, svare på spørsmål fra gjestene, eller snakke om SVs syn på spesifikke saker som 

kan være relevant for din sammenkomst. 

 

Fremdriftsplan 

I forkant av arrangementet kan det være lurt å lage en fremdriftsplan. Den burde inneholde en 

fastsatt tid og sted, klargjøring av gjesteliste, utsending av invitasjoner, planlegging av 

innholdet, forberedelse eller bestilling av mat og drikke og distribuering av info om 

arrangementet.  

 

Oppgavefordeling 

Oppgavene kan for eksempel fordeles på minst to personer (en kandidat og/eller en vert) hvor 

kandidaten som skal snakke fokuserer mest på å hente inn spørsmål fra gjestene i forkant. 

 

Verten fokuserer i hovedsak på det praktiske rundt organiseringen. Det kan være å sende ut 

invitasjoner, følge opp Facebook-arrangement, kjøpe inn snacks og drikke samt sørge for å ha et 

lokale, enten en lokal pub, ute i en park eller hjemme hos noen.  

 

Hvordan involvere frivillige? 

Dersom du skal avholde et arrangement for under 10 personer er det ikke nødvendig med 

frivillige, men om dere blir over 20 personer vil det være fornuftig å forhøre seg med personer i 

lokallaget eller andre frivillige om kan bistå med litt praktisk hjelp som for eksempel bake kake, 

rydde eller servere mat.  

 

Mobilisering 

Hvilken grad av mobilisering du behøver avhenger av hvor stort arrangement du skal lage og 

hvor mange du inviterer. Dersom du skal ha et stort arrangement med over 20 deltakere eller 

åpent arrangement er mobilisering og promotering veldig viktig. Da er det viktig å nå ut i flere 

kanaler som på sosiale medier eller igjennom egne nettverk. Kanskje kjøre en venners-venners 

fest slik at alle kan ta med en venn. 

 



Invitasjoner, presse og sosiale medier  

Det må sendes ut formelle invitasjoner til gjester i god tid før arrangementet. Bilder som kan 

brukes i invitasjonen eller på sosiale medier finner du i ressursbanken eller på SVs Flickr-konto. 

For mindre arrangementer kan det være lurt å forhøre seg om det er noen datoer som absolutt 

ikke passer for de aktuelle gjestene. Det viktigste i promoteringen av arrangementet er å 

tydeliggjøre at Sosialistisk Venstreparty er åpent for alle, både medlemmer, velgere og 

sympatisører.   

 

Eksempel på tekst til invitasjon eller arrangementsside på sosiale medier: 

(Navn på lokallag eller kandidat) inviterer alle medlemmer og sympatisører til Sosialistisk Venstreparty, 

(dato og tidspunkt). 

Dette er en fest og sosial sammenkomst som er gratis og åpent for alle.  

Bli kjent med hverandre – og våre tillitsvalgte utenfor møterommet. Her er det mulig å snakke om alt 

mulig, også politikk både lokalt og sentralt.  

Det blir enkel servering. Velkommen! 

 

Kjøreplan og gjennomføring 

Selve innholdet og rammene for arrangementet er det dere som bestemmer. Det kan være lurt 

å lage en kjøreplan for å planlegge når ting skal skje og for å få tid til å rekke alt man ønsker å få 

gjort under arrangementet. Hvor streng kjøreplanen bør være avhenger litt av hvor mange dere 

er. Ved små grupper kan det være fint om det er både uformelt og at man får god tid til å 

mingle og prate med gjestene. Ved større grupper kan det være greit å holde seg til planen slik 

at tiden ikke sklir ut og man ikke får gått i gjennom det man hadde tenkt.  

 

Når det er klart for gjennomføring er det viktig å ikke la seg stresse av omstendighetene. Vær 

inkluderende og ta det med ro. Det er viktig at gjestene får en best mulig opplevelse av 

arrangementet og ikke minst at gjestene skal få komme til orde. 

Under arrangementet er det fint om noen kan ta bilder og velge ut noen som kan publiseres på 

kandidatens sosiale medier og eventuelt lokallagssidene, slik at andre kan få med seg at det 

skjer ting og at folk i SV har en lav terskel for å snakke med velgere. Dersom dere har et åpent 

arrangement med aktuelle temaer kan dere invitere lokal presse.  

 

 

Samarbeid 

I mange tilfeller kan det være lurt å ta kontakt med lokale organisasjoner eller fagmiljøer som 

jobber med temaene som skal tas opp på arrangementet. Det går for eksempel an å invitere en 

https://www.sv.no/ressursbanken/#94
https://www.flickr.com/photos/svparti/sets/72157683269068410/


organisasjonsleder eller noen som har god kjennskap eller et stort nettverk knyttet til den saken 

eller sakene som skal tas opp. Inviter gjerne til samarbeid i like stor grad som du inviterer til 

arrangement dersom du ønsker å nå ut til spesifikke miljøer. 

 

 

I etterkant 

Mot slutten av arrangementet eller i etterkant kan det vært fint å takke all gjestene for at de 

kom og være åpen for tilbakemeldinger. Fortell gjerne gjestene hvor de kan finne informasjon 

om lokallaget og kommende arrangementer, og hvordan de eventuelt kan bli medlem av partiet 

og engasjere seg i lokallaget.  


