Pixi kommunikationsstrategi

Kommunikation i
petanqueforeningen
Et hjælpemiddel til at blive mere synlige og
tiltrække nye medlemmer.
www.dgi.dk/petanque
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Pixi kommunikationsstrategi
Kommunikation er vigtigere end nogensinde – ikke mindst i foreningslivet.
Koordineret og målrettet kommunikation er midlet til større fællesskab,
ansvarsfølelse og stolthed. Det giver mere engagerede medlemmer og synlighed i
omverdenen.
Når vi som forening har det samme ståsted og taler med den samme ”stemme”, kan
vores medlemmer mærke det. Og hvad endnu vigtigere er, så kan potentielle nye
medlemmer også mærke engagementet og energien i foreningen.
Kommunikation er en svær og noget flyvsk størrelse. Med denne pixi
kommunikationsstrategi, bliver I klædt på, så I kan gøre jer de første tanker om
kommunikation i jeres forening og komme flyvende fra start mod målet; at få flere
medlemmer.
1. De grundlæggende spørgsmål
Det første I skal gøre, når I sætter i gang med kommunikationsarbejdet er at stille jer
selv nogle grundlæggende spørgsmål om foreningen:
HVEM er vi:
Foreningens størrelse og medlemssammensætning
Aktiviteter
Ledelse og udvalg
Regler og politikker
Ressourcer (faciliteter, frivillige, sponsorer)
HVAD kan vi:
Hvad lærer vores medlemmer (fysisk, psykisk og socialt), når de er aktive i vores
forening?
Hvilken værdi giver det medlemmerne personligt?
Hvilken værdi har det, når man er sammen med andre og skal samarbejde med
andre?
(fortsættes på næste side)
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HVAD er vores kernefortælling/
elevatortale?
Hvor gør vores forening en forskel?
Hvad er unikt for os?
Hvad får man ud af at blive medlem
hos os?

2. Hvem er jeres primære målgruppe?
Nu har I gjort jer nogle grundlæggende
tanker om, hvordan jeres forening er.
Herefter er det tid til at se på, hvem
målgruppen er. Start med at stille jer selv
disse spørgsmål:
Hvilke nye medlemsgrupper sigter
foreningen efter?
Hvilke medlemsgrupper ønsker
foreningen at styrke?
Hvordan ser
befolkningssammensætningen ud i
jeres område. Kan I udnytte
nærsamfundet, når I skal finde jeres
målgruppe og hente nye
medlemmer?
Spiller køn, alder, civilstatus og
hvilken livsfase man er i en rolle?
Hvad ved lokalområdet på forhånd
om jer som forening?
Hvordan byder I nye medlemmer
velkomne?
Hvordan fastholder I medlemmer?

3. Uddelegér opgaverne
Der er mange opgaver i en forening, og de bliver kun flere, når man bestemmer sig
for at arbejde målrettet med kommunikation. Sørg for at fordele rollerne mellem jer i
foreningen, så alle hjælper til, hvor de har lyst, viden og evner.
Holdet, udvalget eller redaktionen kan have to, tre, fem eller flere spillere. Det
afhænger helt af foreningens størrelse og aktiviteter. Holdet kan for eksempel
sammensættes af:
Én eller flere webredaktører til at styre hjemmesiden
En facebookredaktion, hvis foreningen er på Facebook
Nogle, der gerne vil fotografere og lave små videoer
Nogle, som opsnapper de små gode historier rundt om i foreningens dagligdag
Nogle, der har lyst til at skrive små historier til lokalavisen

4. Medier og kanaler – hvilke skal I vælge?
Når I går i gang med at sprede foreningens historie og budskab, skal I vælge kanal
også kaldet medie. I skal altså beslutte, om I helst vil have jeres historie på
Facebook, i lokalavisen eller et helt tredje sted.
Overvej også:
Hvem og hvor mange vil I nå?
Hvornår vil vi udgive det og hvor tit vil vi udgive det?
Er der nogle omkostninger?

Koordineret og målrettet kommunikation er
midlet til større fællesskab, ansvarsfølelse
og stolthed. Det giver mere engagerede
medlemmer og synlighed i omverdenen.
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5. Læg en plan
For at hjælpe jer selv, kan det være en
stor hjælp at skabe overblik over
foreningens år på flere forskellige
måder.
Årshjul
Har I en sæsonkalender, kan den
udbygges med kommunikationsopgaver eller I kan udarbejde et
årshjul.
Plandisc.com er et digitalt
planlægningsværktøj, som frit kan
bruges eller foreningen kan købe
licens med en særlig DGI-rabat.
Planlægning af en enkelt aktivitet
Somme tider er det bedre at fokusere
på en enkelt indsats end at kaste sig
over arbejdet med en samlet årsplan.
Start eventuelt med en plan for en
afgrænset aktivitet. Det kunne fx
være et stævne, en sommerfest,
åbent hus, sæsonopstart eller noget
helt andet. Afprøv den. Prøv med en
aktivitet mere. Senere kan I gå videre
til at udarbejde en plan for hele året.
Har I arbejdet med alle punkterne?
Har I arbejdet godt grundigt med alle 5
punkter i denne pixi, er I godt klædt på
til at sætte i gang med kommunikationsarbejdet og skabe en masse positiv
interesse om jeres forening.
Har I yderligere spørgsmål, kan I altid
søge svar på www.dgi.dk/petanque eller
kontakte jeres lokale landsdelsforening.

“

Vi bliver stolte, når
vores forening er i
avisen. Det knytter
os tættere sammen.
Nels Petersen,
hovedbestyrelsesmedlem i DGI

Vil du vide mere?
Læs meget mere på www.dgi.dk/petanque

www.dgi.dk/petanque

