Åtte tips til hvordan du holder et vellykket

Sosialistisk VenstreParty
Direkte velgerkontakt blir viktig i valgkampen, og med Sosialistisk VenstreParty blir det
morsommere å invitere familie, kollegaer, venner og kjente til politiske treff. Home partykonseptet har eksistert lenge i USA, og ble også brukt av Feministisk Initiativ i Sverige i 2014.
Med et Sosialistisk VenstreParty kan du komme i kontakt med folk i nettverket ditt, samt
bygge tillit og dialog på en uformell måte. I tillegg vet man at dialog fungerer bedre enn
monolog. Og det sosiale aspektet ved det, gjør det også mye hyggeligere!
Sosialistiske Venstrepartys, eller homeparties, er kort og godt sosiale sammenkomster
arrangert av kandidater, sympatisører eller aktivister.
Inviter til middag, kaffe og kaker, ost og vin, snacks og øl i parken, båltur i skogen, eller hva
enn du måtte ønske. Om du selv ikke er kandidat skal du invitere en lokal kandidat som kan
snakke 10-15 minutter om SVs politikk, svare på spørsmål fra gjestene, eller snakke om SVs
syn på spesifikke saker som kan være relevant for din sammenkomst.

1. Finn tid og sted
Det enkleste er kanskje å holde det hjemme hos deg selv, noe som også gjør det mindre
formelt. Inviter til middag, kaffe og kaker, ost og vin, snacks og øl, eller hva enn du måtte
ønske. Forhør deg litt rundt om tidspunkt, slik at du vet at så mange som mulig av de du
har tenkt til å invitere har mulighet. Sett gjerne en dato der det skjer noe i
lokallaget/fylkeslaget rett i etterkant, slik at du også kan invitere interesserte til det.

2. Lag en gjesteliste
Når du skal invitere, er det en fordel at de du inviterer har en viss interesse for det man
skal snakke om. Det betyr ikke at gjestene må være politisk aktive, men at de engasjerer
seg og i hvert fall er middels engasjert i politikk og samfunnet rundt seg. Ikke inviter for
mange, og tenk gjennom hvordan gjestene går sammen – akkurat som når du inviterer til
en hvilken som helst annen sosial samling. Minimum 5-6 stykker, og ingen
maksimumsgrense.

3. Inviter i god tid
Folk er travle, så inviter to-tre uker i forkant, og send gjerne en påminnelse når det
nærmer seg. Pass på å få tydelig beskjed om folk kommer eller ikke. En idé kan være å
opprette et Facebook-event. Da kan du kommunisere med gjestene i forkant, og gjestene
ser også hvem som er invitert. Velg ett av bildene vi har lagd (det du synes passer best)
som coverbilde på eventet.

4. Tematikk og spørsmål
Uansett om du har valgt et konkret tema for ditt Sosialistiske VenstreParty eller ikke, kan
det være lurt å samle inn spørsmål og ønsker fra gjestene i forkant. Er det noe spesielt de
er interessert i å snakke om, eller er det noen deler av SVs politikk de er mer nysgjerrige
på enn andre? Spør dem dirkete eller legg ut en melding på Facebook-eventet hvor du
oppfordrer dem til å sende deg noen stikkord eller spørsmål. Dette gjør planleggingen for
både deg og kandidaten du får besøk av lettere.
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5. Planlegging
Skal du/dere holde en appell før det blir en åpen samtale? Ønsker dere å kjøre spørsmål
og svar? Har du kanskje tenkt ut noe helt annet? Inkluder kandidaten du skal ha på besøk
i planleggingen og hør hva hun/han er komfortabel med. Ta også med gjestenes ønsker
inn i planleggingen.

6. Mat og drikke
Det er alltid hyggelig å bli servert noe når man kommer på besøk. Du trenger ikke å stå
på kjøkkenet i mange timer (om du ikke har veldig lyst, da), men finn frem litt snacks og
noe å drikke. Husk å forsyne deg selv underveis. Ikke bare holder du blodsukkeret oppe,
men forskning viser at folk har mer tillit til personer som spiser det samme som dem ;)

7. Informasjon
Finn frem verveinformasjon og annet hvor gjestene kan binde seg til støtte, være med på
aktiviteter, spre informasjon og lignende. Du kan også be gjestene skrive under
støtteopprop for deg som kandidat, eller andre ting du mener er relevant og viktig.

8. Følg opp gjestene i etterkant
Kanskje gjorde du noen avtaler eller sa du skulle sende ut mer informasjon om en
spesifikk sak? Du kan også legge ut en melding på Facebook-eventet hvor du takker for
et hyggelig treff, samt linker til https://www.sv.no/bidra/ og https://www.sv.no/bli-medlem/
for de som kan være interessert. Send gjerne også ut evalueringsskjema (du får det
tilsendt på e-post), slik at vi får kartlagt effekten av aktiviteten.
Bli gjerne også med å skap engasjement rundt Sosialistisk VenstreParty ved å dele bilder fra
arrangementet ditt i sosiale medier. Bruk gjerne #SosialistiskVenstreParty og tagg SVkandidaten du har på besøk i posten når du deler bilder på Facebook og/eller Instagram.
Om noe er uklart er det bare å ta kontakt med Anniken Gurijordet på agu@stortinget.no eller
telefon 924 92 350.
Lykke til!
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