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Å ARRANGERE ET VELKOMSTMØTE FOR 
NYE MEDLEMMER

Utkast til innledning og 
powerpointpresentasjon kan du få 
fra partikontoret. 

Ting som kan være lurt å 
tenke på når man skal lage et 
velkomstmøte: 
Det er ikke alltid så lett for 
nye medlemmer å få innsikt 
i organisasjon og partiarbeid. 
Derfor bør et velkomstmøte 
være et møte med «lav terskel» 
for å vise at partiet setter pris 
på innmeldingen og å gi bred 
informasjon om politikk, 
organisasjon og partiarbeid.
 Det vil variere fra lokallag til 
lokallag hvordan det passer å 
legge opp et velkomstmøte. De 
viktigste tingene som bør være 
med uansett er spesielt postene 
ideologi og politikk i Rødt, hva 
det vil si å være med i et lokallag 
og hva laget driver med, og ikke 
minst de uformelle samtalene 
man har med de nye i pausen 

(veldig viktig med pause) og i 
etterkant av møtet.
 Det er alltid lurt å sende ut 
invitasjon i god tid. F.eks sende 
ut invitasjon to-tre uker før som 
brev, med påminnelse 1 uke før 
på e-mail. Det bør også ringes 
til alle nyinnmeldte og invitere 
dem personlig til å komme. De 
som evt ikke tar telefonen bør få 
en SMS. Invitasjon kan sendes 
til alle som har meldt seg inn det 
siste året, uansett om de har betalt 
medlemskontingent eller. Dersom 
man har medlems/nyhetsbrev bør 
informasjon om velkomstmøtet 
også nevnes her. 
 Ta kontakt med Rødt Nytt-
abonnenter som ikke er 
medlemmer, og inviter de også til 
møtet.
 For å nå ut til de som ikke 
allerede er medlemmer, kan man 
rykke inn annonse og skrive 
leserinnlegg i avisa 
 Møtet bør arrangeres i et 

trivelig lokale som er lett å finne. 
Sørg alltid for å ha kaffe, te, og 
noe å bite i. Ha også med aktuelt 
informasjonsmateriell på møtet, 
både til utdeling og til salg.
 Bruk tid på møtet til å finne hva 
folk ønsker å bidra med og om de 
vil være aktivister eller mer passive 
medlemmer. Har de kompetanse 
på noen områder som de vil dele?
 Oppfølging i etterkant av 
møtet er vel så viktig. Et par dager 
(seinest en uke) etter møtet kan 
man ringe eller sende sendt en 
personlig e-post til alle som var på 
møtet, hvor man oppsummerer 
samtalene man hadde med de 
enkelte og viser til framtidige 
arrangementer, hva de kan gjøre, 
hva vi kan gjøre osv. For mange 
kan det oppfattes som lettere å 
bli aktive medlemmer når man 
”kjenner” noen i partiet.
Eksempel på program for 
velkomstmøte: 

VELKOMSTMØTE I RØDT OSLO TORSDAG 13. SEPTEMBER 
Sted: Kverneland på Litteraturhuset
Tid: 1900-2100

• Velkommen
• Ideologi og politikk i Rødt   
• Viktige saker i Rødt Oslo fram til valget
• Hvordan finne fram i organisasjonen?   
Kaffepause   
• Hvordan du kan delta i Rødt (om aktivisme, dugnader, studiesirkler, valgkamp, Rødt forum, utdeling av 
Rødt nytt osv. osv.)
• Litt om arbeidet i lokallag 
• Noen avsluttende ord
  
På møtet vil det også være mulig å få/kjøpe materiell av ulike slag. 


