
 

Checklista till styrelser inom Neuro- Att 

hitta medlemmar/förtroendevalda som 

vill vara med! 

Viktigt att tänka på: Påverkansarbete är ett långsiktigt arbete och 

det är ni som förening samt länsförbund som äger frågan och 

driver arbetet. Det måste därför vara ett rimligt arbete/åtagande 

under de förutsättningar som era medlemmar och er 

förening/länsförbund har. 

 

1. Till en början kan det vara bra att stämma av under ett 

styrelsemöte om någon/några som sitter i styrelsen vill åta sig 

uppdraget, alternativt om ni känner till en eller flera 

medlemmar som är intresserad ut av påverkansarbete. 

2. Om någon som sitter i styrelsen kan tänka sig åta sig uppdraget 

ska detta förankras i styrelsen. Om en medlem/flera 

medlemmar kontaktas och de önskar driva påverkansarbete 

ska även detta förankras i styrelsen. 

3. Om ingen i styrelsen vill åta sig uppdraget och om styrelsen inte 

har en/flera medlem(mar) i åtanke, kan man skicka ett utskick 

som Neuros påverkansstrateg Emma Södergren har tagit fram. 

Kontakta då Emma via telefon eller e-post och be om ett 

utskick som kan skickas till medlemmar i länet. 

4. Skicka utskicket till samtliga medlemmar i länet och avvakta för 

att se om någon/några hör av sig och är intresserade.  

5. Den personen/de personer som vill driva påverkansarbete, eller 

önskar få veta mer om påverkansarbete kan få mer 

information om detta från Neuros påverkansstrateg, Emma 

Södergren. 
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6. Om ni inte får svar eller respons från någon/några medlemmar 

finns det ett flertal sätt att gå vidare med detta. Se 

nedanstående steg. 

7. Förslagsvis kan man ringa till ett urval medlemmar (det kan röra 

sig om åldersintervaller exempelvis) och ställa frågor om deras 

medlemskap och intresse av att engagera sig. Det finns en 

mall med frågor samt ett Excel-blad där ni kan skriva ner svaren 

(för att få ta del av materialet, kontakta Emma Södergren) 

8. När ni har ringt till medlemmar och skrivit ner svaren kan ni 

kontakta Emma Södergren för att tillsammans sammanställa 

svaren och diskutera gemensamt hur ni ska gå vidare. 

9. Om någon/några medlemmar hör av sig efter att ni har pratat 

med dem i telefon och de har fått ett utskick och är 

intresserade, så kan ni samt Emma Södergren erbjuda digitala 

eller fysiska träffar där man kan få ställa frågor om 

påverkansarbete och få mer information. Kontakta Emma 

Södergren gällande detta om det blir aktuellt. 

10. Efter att en medlem/medlemmar har fått mer information om 

påverkansarbete och vill arbeta med det, ska det förankras i 

styrelsen.  

11.  Om ingen anmäler sitt intresse efter ovanstående steg 

behöver man fundera på alternativa tillvägagångssätt 

(medlemsrekrytering, aktiv verksamhet, öppna forum även för 

icke-medlemmar, påverkanscaféer osv). Kontakta då Emma 

för att bolla hur ni kan gå vidare med detta.  
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