
 

 

 



 

Nedan följer en guide till hur du rekryterar nya medlemmar till en första träff  i din 
lokalförening genom upplevelsebaserat lärande. Självklart får du ändra det precis som du 
vill att det ska passa dig och din målgrupp. Har du frågor om materialet kan du höra av dig 
till oss på board.list@se.cisv.org.  
Lycka till önskar CISV Swedens styrelse!  
 
Rekryteringens syfte 
Syftet med att rekrytera genom upplevelser är att på ett enkelt och roligt sätt ge målgruppen 
en spännande bild av CISV Sweden och vår verksamhet vilket kan leda till att fler väljer att 
bli medlemmar. Det skapar en större grupp engagerade CISVare som vill arbeta för en mer 
rättvis och fredligare värld. Metoden ger också lite klirr i kassan hos lokalföreningen då 
CISV Sweden betalar ut 500 kr per grupp om ungefär 25 personer som lokalföreningen 
fredsutbildar.  
Fredsutbilda flera! ska… 
… vara lätt och kul att använda. 
… göra att fler känner igen CISV-loggan och vet vilka vi är. 
… göra att nya potentiella medlemmar kommer till en första träff i lokalföreningen.  
 
Hur funkar metoden? 
Fredsutbildningen 
Genom att uppleva någon utav våra CISV-aktiviteter finns det större chans att målgruppen 
får en bättre förståelse för vår verksamhet än om vi bara berättar om den. Därför tror vi att 
det är viktigt att genomföra en kort aktivitet, låta deltagarna diskutera sina upplevelser, och 
sedan koppla aktiviteten till ett större ämne relaterat till fred, t.ex. mänskliga rättigheter, 
hållbar utveckling, mångfald eller konflikthantering.   
 
Det ekonomiska bidraget 
För varje målgrupp om ungefär 25 personer som lokalföreningen fredsutbildar genom 
Fredsutbilda flera! ger CISV Sweden 500 kr till lokalföreningen. En målgrupp kan vara t.ex. 
skolklasser, föräldramöten, idrottslag, teatergrupper, bokcirklar, ungdomsgårdar, 
universitetsstudenter eller liknande. Pengarna ska ses uppmuntran och motivation för 
lokalföreningen att nå ut till så många som möjligt, men vi tror också det är ett effektivare 
och bättre sätt att rekrytera medlemmar än att köpa dyra reklamkampanjer. Bidraget 
betalas ut när lokalföreningsordföranden fyller i formuläret och intygar att siffrorna 
stämmer. Det ska vara enkelt att genomföra och vi litar på att ni anger hedersamma siffror. 
Varje lokalförening kan få ett bidrag upp till 4000 kr fram till årsmötet våren 2019.   
 
Vad ska vi göra? 
Översiktligt kan man säga att metoden går ut på att hålla en kortare CISV-aktivitet och en 
diskussion om någon av CISVs fyra grundpelare samt berätta lite om föreningen och bjuda 
in till en första träff. Träffen kan vara ett infomöte, ett helgläger eller liknande. Se 
rekryteringsmetoden som ett roligt sätt att göra människor nyfikna på CISV och vilja 
komma på ett första möte. Allt material du behöver finns att hitta på hemsidan men 
självklart får du göra allt mer personligt så att det passar din målgrupp bäst. Har du bra 
idéer på hur aktiviteter eller presentationer kan förbättras får du gärna maila dem till 
board.list@se.cisv.org.  
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Till lokalföreningsordförande 
När ni har gjort era fredsutbildande aktiviteter och vill ha det ekonomiska bidraget fyller du 
i följande formulär med antal grupper ni fredsutbildade, ungefär hur många ni nådde ut till 
och hur det gick. Där du intygar du också att siffrorna är sanningsenliga och klickar sedan 
på skicka. Har du några frågor, hör gärna av dig till board.list@se.cisv.org.  
 

Guide till genomförande steg för steg 
1 Starta upp 
Samla 2-3 st peppade CISVare som vill genomföra metoden. Träffas och planera vilka 
målgrupper ni vill besöka, vilken aktivitet ni vill göra och fördela uppgifterna. Gör också en 
inbjudan till nästa helgläger, infoträff eller juniorträff som ni kan dela ut till alla deltagare.  

2 Kontakta målgrupp 
Metoden är anpassad för att den ska kunna göras med flera olika målgrupper, t.ex. yngre 
barn, ungdom och vuxna. Det är bara fantasin som sätter stopp för vilka ni skulle vilja 
vända er till. Kontakta målgruppen genom att skicka ett mail, ring eller sväng förbi och säg 
hej. Här finns en mall för inbjudan om ni vill ha inspiration till hur man bjuder in sig själv. 
Avtala en tid med målgruppen som passar er och kika gärna på checklistan längst ner i 
guiden på saker som kan vara bra att ta med sig.  

3 Håll en fredsutbildande aktivitet 
Väl på plats är det dags att hålla en aktivitet, berätta lite om CISV och bjuda in till en första 
träff i er lokalförening. Färdiga aktiviteter finns planerade för er, kom ihåg att 
diskussionsdelen är lika viktig som lekandet!  
 
För att presentera CISV kan ni välja själva hur ni vill lägga upp det beroende på er 
målgrupp. Några förslag är att visa filmen som CISV gjorde i samarbete med Momondo. Ni 
kan också använda er av den powerpointpresentation som finns eller göra en helt egen. 
Slutligen är det jättekul och givande att höra era erfarenheter inom CISV. Berätta om era 
bästa lägererfarenheter, hur det är att ha vänner över hela världen och varför just denna 
målgrupp ska engagera sig i CISV. 
 
Sedan är det dags att bjuda in till en träff i er lokalförening. Bjud in 
till ett helgläger ca 4 veckor innan och en juniorträff eller 
informationskväll ca 1-2 veckor innan. Varje deltagare får en 
broschyr med kort information om varför CISV finns och en inbjudan 
till er kommande träff. Broschyrerna finns hos er lokalförening och 
innehåller redan era kontaktuppgifter. Inbjudan kan ni skapa precis 
hur ni vill!   
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4 Sprid budskapet  
Fråga om ni får ta en bild på gruppen och lägga upp den under hashtaggarna 
#fredsutbildaflera och #CISV på sociala medier. Då ser fler vilket fantastiskt arbete vi gör! 
 

5 Beröm gruppen 
Ge diplom till målgruppen. De har ju varit jätteduktiga och har nu startat sin väg mot att bli 
aktiva världsmedborgare, klart de ska ha diplom för det! Enklast är att ge det till personen 
som är ansvarig för gruppen. Stanna kvar en stund för att svara på frågor om ni har 
möjlighet.  
 

6 Utvärdera för er skull  
Träffas gärna efteråt för att fira att ni har gjort ett bra jobb och fredsutbildat flera,  prata om 
vad som gick bra och hur ni kan göra nästa gång. Om ni vill utvärdera för er egen skull kan 
ni skapa en utvärdering (digitalt eller pappersform) och be gruppens ledare, t.ex. läraren, 
fylla i. Detta är inget som ska skickas in till CISV Sweden men kan vara användbart för er. 

 
Tips! 

● En perfekt dag att bjuda in sig själv till skolor är FN-dagen den 24 oktober. Många 
skolor försöker uppmärksamma detta och blir jätteglada om någon som är expert 
(det vill säga ni!) vill utbilda klasserna i vad fred innebär. Använd det som ett sätt att 
bjuda in er själva.   

● Dokumentera gärna hur många nya som faktiskt dök upp på träffen ni bjöd in till. 
Det gör att ni kan utvärdera om tiden ni la ner gav resultat, hur många från 
målgruppen rekryterades till potentiella nya medlemmar? Vad kan ni göra till nästa 
gång?  

● Återkoppla gärna efteråt till läraren med ett tack för att ni fick komma, kanske vill 
de att ni dyker upp igen!  

● Hör med skolor där lokalföreningen tidigare har arrangerat läger, de skulle säkert 
tycka det är spännande att få uppleva samma sak som de lånade ut skolan till! 

● Lästips: vill du läsa mer om fredsutbildning och upplevelsebaserat lärande 
rekommenderar vi Mosquito Methods.  
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Checklista till utföraren 
 

Att ta med: 
❏ Dator och adapter till DVI.  
❏ Powerpoint 
❏ CISV-tröja eller saker ni vill visa upp.  
❏ Material till aktiviteten ni ska genomföra.  
❏ CISV-broschyrer, de hittar du hos din lokalförening.  
❏ Inbjudan till helgläger eller liknande.  
❏ Diplom  

  

 
Sammanfattad lista på länkar till dokument 
Mall för inbjudan till målgrupp 
Förslag på aktiviteter 
Momondofilmen 
Powerpointpresentation om CISV 
Diplom till målgruppen  
Formulär för lokalföreningsordförande 
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