
Medlemsguide för





                  Medlemsguide - så här engagerar du dig 

Vill du bli en aktiv reformist? I så fall har du hittat rätt. I medlemsguiden finner du tips och 
förslag på vad du kan göra som enskild medlem eller med andra kamrater.  

Din lokala S-förening
Om du är ansluten till en annan S-förening kan ni diskutera idépolitik och vårt reformprogram! 
Vad vill vi i vår lokalförening? Hur kan vi utveckla socialdemokratin? Vilka områden tycker vi är 
viktigast att reformera idag? Hur kan vi göra för att gå från idé till praktisk politik? Det är bara 
några exempel på frågor ni kan ställa för att vitalisera idédebatten i er lokala s-förening. Du kan 
också föreslå att bjuda in någon som varit med och tagit fram programmet.   

Din arbetsplats/fackklubb/fackförening
Att prata politik under rasten kan störa vissa men det är värt några försök då det i allra högsta 
grad påverkar människors vardag. Skriv ut en del av reformprogrammet eller ta med 
studiematerialet och utgå från det. Det är viktigt att vi pratar om de större samhälls- och 
arbetsmarknadsfrågorna i vardagliga situationer. Hur hade Reformisternas förslag påverkat er i 
vardagen? Fackliga frågor är politik och politiska frågor är fackliga. Ni äger er rast, så prata på!
Du har möjlighet att delta i din fackförenings demokratiska struktur, exempelvis årsmöten. 
De har olika namn beroende på vilken fackförening du tillhör, men strukturen finns i samtliga 
fackliga organisationer i Sverige. Där kan ni diskutera viktiga politiska frågor som ni kan driva 
inom er fackförening. Till exempel förslagen om ett nytt pensionssystem, arbetstidsförkortning 
eller ett nytt demokratiskt arbetsliv. 

Programforum
Är du intresserad av att fördjupa dig i, vidareutveckla och arbeta mer intensivt med föreningens 
programförslag? Gå med i Reformisternas programforum! En uppgift kommer vara att förvalta, 
fördjupa, sprida kunskap och driva opinion om föreningens programförslag. Genom att 
exempelvis producera studiematerial, göra aktiviteter, events och seminarier. Det här arbetet 
kommer att stå i fokus under föreningens första år. Programforum kommer också att vara en 
plats för att föda, entusiasmera och koordinera vidareutvecklingen av reformprogrammet. 
Det här arbetet kommer det att läggas mer krut på från i höst och framåt. Programforum 
kommer till en början fungera som en Facebook-grupp. Information om hur du går med hittar 
du i vår vanliga Facebook-grupp för medlemmar. Du kan också anmäla ditt intresse av att delta 
genom att maila info@reformisterna.se. 

Diskutera idépolitik och reformprogrammet i olika forum
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Ett mycket bra och trevligt sätt att diskutera är att arrangera sociala aktiviteter. Spelkvällar, 
Reformist-Pub eller varför inte en gemensam matlagningskväll? Att träffas under mindre 
formella förhållanden är ibland mer utvecklande än att sitta vid ett mötesbord. Så dra ihop några 
kamrater, skapa ett evenemang på sociala medier eller andra plattformar.

Sociala medier är en viktig spelplan för opinionsbildning. Som medlem eller sympatisör kan man 
på egen hand göra mycket för att stärka föreningen genom att vara aktiv på nätet. 

Nuläge 
Börja med att se hur föreningens frågor diskuteras på sociala medier. På vilka forum sker de 
intressanta diskussionerna där jag kan bidra? Håller mina argument utifrån rådande debatt? 
Hur reagerar folk på olika argument? Vilka fungerar bäst? Detta är frågor man behöver fundera 
på. För att bli en bra och framgångsrik debattör behöver man bevaka och hålla sig uppdaterad 
om rådande samhällsdiskussioner. Se över var din insats är mest behövd och vilka inlägg som 
känns mest relevanta att få spridning på. 

Agera själv
Debattera och diskutera på nätet! Använd dig helst av befintliga hashtags för att dra trafik till ett 
visst inlägg eller tråd. Gå in i olika trådar och diskussioner på de plattformar du är aktiv på. 
Var inte rädd för att sticka ut hakan och skapa diskussion i dina egna kanaler. Fler kommentarer 
leder till ökad spridning på inlägget. Du kan be om hjälp och backning i interna forum. 
Återkoppla till tidigare inlägg och dela om material som inte är uttjatat.

Agera tillsammans
Ett roligt sätt att jobba med nätaktivism är att göra det tillsammans med andra kamrater. 
Ett tips är att ni bokar in en dag eller kväll, tar med era datorer och sätter ett mål med er 
aktivitet. Ett exempel kan vara att försöka få en viss hashtag att trenda på twitter eller att få nya 
likes till föreningens Facebook-sida. Då kan ni också samordna och hjälpa varandra bättre 
samtidigt som ni får en trevlig stund ihop. 

Nätaktivism

Sociala aktiviteter 



                          

1. Se till att ha en tillräckligt god kunskap inom området för att kunna ta diskussioner med 
intresserade personer. 

2. Utifrån vad ni vill göra kan olika platser lämpa sig olika bra. Om ni vill göra en aktion på stan 
behöver ni eventuellt polistillstånd beroende på typ av aktion ni ska genomföra. Kontakta er 
lokala polisstation för tillstånd. På tågstationer, köpcentrum och liknande platser behöver ni 
tillstånd från ägaren/ansvarig. Kontakta dem för besked om vad som gäller.

3. Ta kontakt med media, t.ex. lokaltidningar, radio eller annan media några dagar före 
aktionen.

4. Se till att dela upp er i ansvarsområden inom aktionsgruppen redan i planeringsstadiet. 
Viktiga ansvarsområden att tänka på kan vara en presskontakt. En ansvarig för fotografering, 
filmning och sociala medier. En övergripande ansvarig tillika poliskontakt. Se till att hålla 
uppsikt över varandra under aktionens gång. Se till att alla är införstådda med vad och vem som 
har vilket ansvar. God planering, ordning och reda är en bra devis under en aktion. 

5. Se till att ni har den utrustning som krävs inför aktionen. Kontrollera så allt fungerar i god tid 
som t.ex. ljudutrustning. Ett gemensamt attribut som en varselväst eller jacka kan vara ett bra 
sätt att synas lite extra tydligt. 

6. Efter att ni är klara är det alltid en bra idé att tillsammans avsluta med en trevlig social 
aktivitet. Där kan ni diskutera vad som gick bra och mindre bra med er aktivitet. Glöm inte bort 
att senare på ett möte också reflektera och lära av era nya erfarenheter. 

Några tips som kan göra er extra framgångsrika
Att göra någonting som media eller allmänheten inte förväntar sig kan vara ett bra grepp för att 
få extra stort genomslag. Att vara fyndig och spektakulär är effektivt när det gäller att skapa 
uppmärksamhet. Ett bra exempel på det är aktionsgruppen ”Äkta Moderater” som genomförde 
flera uppmärksammade aktioner under valrörelsen 2014. Använd er kreativitet och våga prova 
nya metoder men glöm aldrig målet med er aktivitet. 

I stycket om aktioner utgår vi i huvudsak från mindre aktioner såsom flygbladsutdelningar och 
små manifestationer. För större aktioner finns det mer saker att förhålla sig till. Men gemensamt 
för alla typer av aktioner är att det behövs väl genomförd planering. 

Aktioner på gator och torg



                          

Att starta en studiecirkel med personer som är intresserade av att fördjupa sig i 
reformhantverket är en stark rekommendation. Reformisternas eget studiematerial är ett bra 
underlag att använda sig av. Du kan även boka en reformist om du önskar att någon kommer till 
er för att leda en studieträff. Maila info@reformisterna.se. Det finns givetvis även andra mycket 
tänkvärda underlag att använda. Kontakta ditt lokala ABF för hjälp med praktiska frågor och 
lokaler. Nedan finner ni ABFs kriterier för en studiecirkel.  

Så startar du en studiecirkel
1. Kontakta ABF där du bor (som privatperson eller organisation). 
2. Du får hjälp att skapa en studieplan och att välja studiematerial.
3. Du får fylla i en anmälningsblankett.
4. Studiecirkeln godkänns och registreras.
5. Ni samlar minst tre deltagare och sätter igång!

Det här kan ABF bidra med
ABF kan exempelvis hjälpa till med lokaler och studiematerial. ABF kan i vissa fall också vara ett 
stöd i arbetet med att planera studiecirkelns upplägg och utarbeta en studieplan så att alla som 
deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln.

Checklista för studiecirklar hos ABF
En studiecirkel ska ha:
1. Minst tre träffar
2. Minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
3. Minst tre deltagare inklusive cirkelledaren

Sist men inte minst: För att vi ska bli ännu starkare är det viktigt att du värvar nya medlemmar 
till föreningen. Det här gäller egentligen alla aktiviteter i den här medlemsguiden. Prata med 
vänner och kollegor om vilken framtid de vill se. Berätta om våra förslag. Tillsammans engagerar 
vi oss för förändring! Om varje medlem värvar fyra nya medlemmar så blir vi fem gånger så 
många. Om alla dom värvar fyra nya medlemmar så blir vi 25 gånger så många.

Starta en studiecirkel
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