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Stranddag med SV 

Møtet arrangeres i forbindelse med en sommerfest på stranden. Pølser og politikk. 

XXXX SV rigger opp til grilling, strandleker og politisk påfyll.  

 

Politisk tema avgjør lokallaget selv. Husk at tema vil påvirke målgruppen, og at arrangementsformen 

er noe som passer særlig for unge og småbarnsfamilier. Gode temaer for et strandarrangement er 

miljørelaterte, der for eksempel strandrydding med plukking av plast er en god aktivitet.  

Fremdriftsplan: 

Steg 1: Styremøte: Dato for arrangementet bestemmes på styremøte. Husk at dato må være langt 

nok frem i tid til at dere rekker å ha et ferdig arrangement å invitere til, minst 3 uker før.  

Når dato er bestemt, kontaktes mulige samarbeidspartnere med invitasjon til å bidra med innlegg 

og/eller delta i debatt. Lag en liste over 5-6 mulige samarbeidsorganisasjoner eller personer, som 

man kan kontakte.  

Tenk på konkrete oppgaver vi kan tilby medlemmene, slik at de kan ta del i arrangementet.    
 

 

Fordel arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene: 

Samarbeid  
Inviterer mulige samarbeidspartnere til å bidra med innlegg og stille til debatt under arrangementet.   
Mobilisering  
Har ansvar for at informasjon om arrangementet når ut til målgruppen, og inviterer 
lokallagsmedlemmer til å bidra i gjennomføring av arrangementet. Kan vi få med oss noen 
medlemmer til å dele ut løpesedler? Plakatopphenging? Vil noen av medlemmene bake/koke 
kaffe/ta med grillmat/mat til arrangementet? Vil noen kjøre utstyr til stranden/skogen/turstien?  
Kommunikasjon  
Lager Facebook-arrangement, og skriver pressemelding til lokalavis med invitasjon til å dekke 
arrangementet. Sjekk tips i SVs mediehåndbok. Forhåndsomtale: får vi til et utspill om 
politikkområdet i lokale medier som kan brukes til å mobilisere deltakere?    
Koordinering   
Leder finner en dato som passer for styret å avholde arrangementet.  Hen lander budsjett for 
arrangementet med styret, og finner ut av hva som skal dekkes av lokallaget. Leder følger 
opp oppgavene til styremedlemmene. Leder fungerer også som kontaktperson for medlemmer, 
henvendelser fra andre interesserte og eventuell presseinteresse.   
Vert for arrangementet   
Ønsker velkommen, tar vare på medlemmer og gjester, sørger for servering, åpner møtet, skaffer og 
gir innledergaver.   
 

Steg 2 – Tre uker før arrangement: Når samarbeidspartner er på plass kan vi opprette Facebook-

event og sende invitasjon til medlemmer i lokallaget med lenke til eventet og oppfordring om å 

invitere og dele. Finn bannerbilde på arrangementsmalsiden. Be fylkessekretæren deres om å sende 

invitasjon til lag i området, og dele eventet fra fylkeslagets side.  

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/170130_Medieha%CC%8Andbok.pdf
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De tre siste ukene før arrangementet 

Uke 1: 

Vi promoterer arrangementet på Facebook: Har vi råd til å sponse innlegget? Får vi med oss 

samarbeidspartnere som medarrangører, slik at de også kan dele arrangementet med sine følgere?  

Uke 2:  

Løpeseddelsaksjon: Vi oppsøker steder der vi kan nå målgruppen for arrangementet og inviterer 

dem med løpeseddel.  

Media: Vi sender pressemelding til media og forsøker å komme på med et utspill om det politiske 

tema vi skal snakke om på stranddagen.  

Uke 3:  

Medlemsinvolvering: Medlemmer som har meldt seg som frivillige får beskjed om hvilke oppgaver 

de har fått av lokallaget på e-post. 

Påminnelse: Morgenen før arrangementet får alle medlemmer en sms med påminnelse om kveldens 

arrangement. (Be om dette fra fylkessekretæren).  

 
 
Tentativ kjøreplan:  
14:00 Velkomst  
14:05 Appell SV 
14.15 Appell organisasjon 
14:15 Strandrydding/strandleker og grilling  
 
 
Samarbeid: 
Naturlige samarbeidspartnere kan være Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, men også LO, Norsk 
Folkehjelp, Den Norske Sanitetsforening, Frivillighetssentraler, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, 
Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Redd barna, Utdanningsforbundet, Studentorganisasjoner osv.  
 
At man har møtet i naturen, på en strand, betyr ikke at teamet må dreie seg om natur og miljø. 
Stranddag rettet mot unge i etableringsfasen for eksempel kan like gjerne dreie seg om boligpolitikk, 
men i en setting som kanskje tiltrekker seg flere av målgruppen enn et møte i et bibliotek hadde gjort 
på en solskinnsdag.  
 
 
 
 


