
Hej och tack för 
att ni vill vara med 
i VIDA!

Att skapa sociala sammanhang och att göra meningsfulla saker 
tillsammans är ett sätt att komma i kontakt med nya personer

Idén till VIDA-projektet är att ge er som förening ett tillfälle till en första kontakt med en ny person som 
senare kan bli medlem i föreningen, och för deltagaren att få en inblick i föreningslivet. När människor 
samlas kring en gemensam uppgift skapas också en betydelsefull vi-känsla och det hoppas VIDA kunna 
ge till alla som deltar i projektet. 

För att stödja våra deltagare och er som förening att få en bra start och ta del av den vi-känslan så har vi 
sammanställt en liten lathund med tips och råd. Vi vet av erfarenhet att en bra start underlättar mycket 
för ett fortsatt engagemang. 

Praktiska tips under starten 

• Det är viktigt att det blir tydligt vem i föreningen som är ansvarig för ta emot deltagaren. Det kan vara   
   en kontaktperson, en fadder eller en mentor, som möter upp individen vid första tillfället och aktivt      
   försöker lära känna hen. Ett bra och välkomnande mottagande kan skapa trygghet och en vilja att fort   
   sätta engagera sig i föreningen.

• Skicka gärna ett sms dagen innan första aktivitetstillfället där ni hälsa deltagaren välkommen.

• Informera om formella och informella rutiner, ge gärna ett välkomstbrev om ni har. Gå igenom prak-        
   tiska aspekter, så som lokaler och utrymningsvägar, vilken utrustning som krävs och inte krävs, förhåll-  
   ningsregler - liksom fikatider. 

• Fyll i schemat, dubbelkolla att adress, tider och datum stämmer. Gå igenom detta med deltagaren.   
   (Använd gärna vårt Schema/Närvaroblankett som bifogas.)

• Det är viktigt att gå igenom vikten av att passa tider och att meddela.



Bemötande

• Kontaktpersonen: presentera dig och berätta kort om vem du är och varför du engagerar dig i 
   föreningen. Visa och berätta om den verksamhet som föreningen bedriver. Berätta vad deltagaren 
   ska göra i aktiviteten.

• Kommunicera mera! Det är viktigt att våga prata trots språkförbistring: goda intentioner och kropps-  
   språk löser det mesta. Men kom ihåg att vara enkel i språket: 

• Undvik interna förkortningar 

• Använd datum, undvik veckonummer 

• Prata långsamt

• Kom ihåg att en kommer långt med ett leende! 

• Skapa en välkomnande atmosfär med en uppmuntrande attityd. Förstärk att ni är en förening och inte  
   är en myndighet, då det kan vara den typ av kontakt som många är vana vid.

• Ställ frågor och lyssna på den du talar med. Fokusera på intresset och inte att personen är nyanländ.   
   Fråga personen om den har kunskaper att dela med sig av eller önskemål i sammanhanget.  

• Var nyfiken! Ställ frågor och skapa förtroende – uppmuntra att det är okej att fråga om någonting 
   är oklart.

Glöm inte att det 
är över kaffekoppen

som nätverkandet sker!
Google translate 

är också ett 

bra verktyg 

för översättning.

Det finns ofta språkkunskaper 

hos andra medlemmar i 

föreningen, se om de kan 

stötta vid behov. 



Behålla deltagaren/medlemmen 

Om alla deltagare/medlemmar vet att deras engagemang välkomnas och att de behövs så ökar sanno-
likheten att de stannar kvar. I slutet på VIDA-aktiviteten är det viktigt att ni som förening genomför ett 
avslutningssamtal. Vi har punktat ner några tips på saker en kan tänka på att ta upp:

• Tacka deltagaren för den här perioden! Lämna gärna ett intyg på deltagande (se bilagor).

• Ge möjlighet till att ge och få feedback. Fråga hur deltagaren har upplevt föreningsaktiviteten.

• Var stolta och berätta om allt ni gör! För att uppmuntra deltagaren att fortsätta sitt engagemang i               
   föreningen så kan det vara bra att berätta om vad föreningen gör mer, kanske finns det andra      
   aktiviteter som deltagaren kan vara intresserad av? 

• Fråga och uppmuntra deltagaren om hen vill fortsätta i föreningen. Informera om eventuellt medlem  
   skap och vad det innebär. Var noga med att förklara eventuell medlemsavgift, varför den finns och vad  
   den används till. Berätta även om dolda avgifter eller åtaganden som förväntas av medlemmar, som 
   till exempel lotteriförsäljning. 

• Ta till vara på personens engagemang och kompetens, kanske kan personen bli mentor till kommande   
   deltagare, eller bli ledare i föreningen. Fråga gärna!

• Berätta om hur en kan fortsätta att vara ideellt engagerad efter aktiviteten. Ett sätt att sänka tröskeln   
   till engagemang är att visa hur en på olika sätt kan engagera sig vidare i föreningen:

Vara Facebookfan

Bli medlem

Gå på en 
aktivitet

Arrangera en 

aktivitet

Delta i en
arbetsgrupp

Sitta istyrelsen

V
I

D A R E

Ibland kan det vara 

bra att göra en 

lära-känna-övning 

i början på en aktivitet 

så att samtalet 

sätter fart! 


