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Bästa medlemsförening!
Här kommer föreningsbrev #2 2019.

Värvartävlingen 2019 - vinn pris till er förening
Hösten närmar sig och därmed också den årliga värvartävlingen (tidigare
värvarveckan). Precis som förra året så kommer ni tävla både i att växa med flest
medlemmar i absolut antal samt i relativt antal (tillväxt i procent). Nytt för i år är att vi
har förlängt tävlingstiden! Precis som förra året så kan ni få upp till 500 kronor i
ersättning för pengar ni lägger på marknadsföring av er förening under
värvartävlingens gång.

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/69e1a8c0a6d1/freningsbrev-1-2018-kallelse-till-aus-rsmte-3579937?e=35c13ac30b
http://eepurl.com/gxU9Tj
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=43cd0eaa4d
javascript:;


Tidigare har vi kört under samma vecka som Astronomins dag och natt (glöm inte att
anmäla ert evenemang på www.astronominsdag.se/!) men för att ge er större
möjligheter till att planera, värva och delta så kommer årets tävling att sträcka sig
från tidigaste skolstart (16 augusti) fram tills Astronomins dag och natt den 28
september. Det ger er som förening större möjligheter att genomföra en riktig bra
värvningsperiod och få fler nya rymdintresserade medlemmar att hitta hem så här i
början av terminen! 

Vinnarna kommer presenteras, äras och få fina priser under höstens AU-konferens i
oktober, inför alla deltagare. Mer information och datum för AU-konferensen kommer
i senare brev.

För att komma igång får ni här några förslag på hur ni kan värva medlemmar:

Återuppringning! Kontakta kansliet (kansli@au.se) för att få en lista i excel-
format på gamla medlemmar från 2018 som varken har tackat Ja eller Nej till
fortsatt medlemskap i er förening 2019. Köp in fika och sätt upp ett callcenter
tillsammans i styrelsen och ring upp gamla medlemmar och fråga om de vill
förnya sitt medlemskap. Det är kul och i princip alla som svarar i telefonen
svarar Ja (vet vi av erfarenhet)!
Var synliga! Har er förening egna kläder eller tygmärken? Har ni AU-kläder?
Har ni rollups? Använd dem! Gör det tydligt var ni kommer ifrån när ni
marknadsför och rekryterar.
Mötesplatser/torg på er skola/universitet och andra platser där många rör sig.
Erbjud godis, exempelvis en liten Mars-chokladbar, till alla som går med.
Berätta om er förenings verksamhet och vad ni gör för coola saker. Visa att det
är värt och najs att vara medlem i er förening.
Fråga lärare om ni får tala kort om er förening i början eller slutet av en
lektion/föreläsning inför klassen. Många föreningar (framförallt inom
studentvärlden) använder denna metod.
Ställ upp på evenemang som arrangeras av andra där ni får möjligheten att
visa upp er. Många skolor och universitet har särskilda dagar nu i början av
terminen avsedda för att just föreningar ska kunna marknadsföra sig gentemot
nya och gamla studenter.
Annonsering via sociala medier.
Affischera på tillåtna platser.
Locka era potentiella medlemmar med förmåner ifall man går med, exempelvis
ett tygmärke, godis, osv. 
Anordna ett öppet evenemang för allmänheten 

Arrangera ett evenemang under Astronomins dag och natt den 28:e
september (registrera evenemanget på www.astronominsdag.se/)

You´ll never walk alone; som draghjälp går det också att nämna och tala om
vad resten av organisationen (Astronomisk Ungdom) anordnar runt om i landet
och vad de får ut av att gå med i just er förening. Var kreativa! Tänk er
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möjligheten att åka på Rymdresor, Marsresor, delta på Rymdforskarskolan,
stipendier som AU delar ut, nationella läger, regionalt distrikt (om ni tillhör ett)
med mera. 
Anordna interna värvartävlingar hos era medlemmar för att motivera dem att
hjälpa till.
Arrangera gratis föreläsningar där enda kravet är att man går med er förening.
Finn medlemmar genom vänner och bekanta.
För att utnyttja de upp till 500 kr som er förening kan få i ersättning från
AU, gör så att ni sparar alla kvitton för utläggen under värvartävlingens gång
(relaterade till tävlingen) och kontakta kansliet (kansli@au.se) efter den 28:e
september för att få ersättningen.

Förbundsstyrelsen önskar er föreningar stort lycka till och att ni gör ert bästa för att
få ännu fler rymdintresserade barn och ungdomar att finna likasinnade och få fler att
inse hur cool rymden är. 
 
Kort info om Astronomins dag och natt
Ända sedan 2012 har det varje höst arrangerats en nationell temadag för rymden.
Huvudman för arrangemanget är Svenska Astronomiska Sällskapet, och för
föreningar och grupper som anordnar lokala evenemang i samband med
Astronomins dag och natt erbjuder de flera saker. På sidan för
arrangörer, http://www.astronominsdag.se/for-arrangorer, kan man skicka in
information om ens evenemang, ansöka om bidrag (1000 kr), beställa T-shirtar, och
få tips på vad man kan göra. Alla evenemang mellan den 23 september och 6
oktober kan registreras och vara en del av evenemanget.
Maila kontakt@astronominsdag.se om ni har några frågor!
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