
VALGKAMPHÅNDBOK 
FOR MEDLEMMER I 

ROGALAND 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hei medlem!  

Du leser nå et lite oppslagsverk som vi i valgkamputvalget håper du vil ha nytte av. Målet er 
at denne håndboka skal være en hjelp for deg som ønsker å være aktiv i stortingsvalgkampen 
i akkurat din kommune. Håndboka du nå leser er laget spesielt for dere som er vanlige aktive 
medlemmer.  

 

Vennlig hilsen 

Anna Kvam 1. stortingskandidat 

Eline Vigre, fylkessekretær 

Morten Tønnessen, fylkesleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Organisering av fylkeslaget i valgkampen  
Fylkesstyret i Rogaland MDG har delegert ansvar for organiseringen av valgkampen til et 
valgkamputvalg. Utvalget består av Eline Vigre (valgkampkoordinator, leder av 
valgkamputvalget), Morten Tønnessen (fylkesleder) samt de tre toppkandidatene – Anna 
Kvam, Erlend Kristensen og Nini Hæggernes.  

Valgkamputvalget har fått mandat til å disponere Rogaland MDG sin budsjettpost for 
stortingsvalgkampen 2017 og å ta valgkamprelaterte avgjørelser på vegne av fylkesstyret. 
Utvalget er en administrativ/organisatorisk enhet med dette ene formålet. Under ser dere et 
organisasjonskart som viser hvordan fylkeslaget vil være organisert i valgkampen. Forklaring 
av hver enkelt boks følger under kartet.  

Det dette kartet i praksis betyr er at du som aktivt medlem har din lokallagsleder som din 
nærmeste overordnede og hjelper. 

Lurer du på hvem din lokallagsleder er? Ta kontakt med fylkessekretær Eline Vigre. 

Telefon: 92684821 

Epost: rogaland@mdg.no  

 

 



HVA TRENGER VI DEG 
TIL?  
Vi er veldig takknemlige for at du ønsker å bidra i valgkampen! Hurra! Det er en rekke 
oppgaver vi trenger frivillige til. Husk: enten du bidrar daglig, ukentlig, eller et par timer i 
løpet av valgkampen er vi veldig glad for akkurat ditt bidrag.  

 

Først og fremst: hvis du ikke allerede har gjort det, ønsker vi at du fyller ut dette skjemaet, 
som vi bruker til å kartlegge de frivillige ressursene vi har tilgang på.  

Under følger en oversikt over de viktigste oppgavene du kan melde deg til. Vi håper 
oversikten kan hjelpe deg til å finne ut hva du vil bidra med, hvem du kan kontakte, og hvilke 
hjelpemidler du har tilgang på.  

NB! Alle disse aktivitetene kan du også melde deg disponibel for i skjemaet vi 
har bedt deg fylle ut.  

 

Aktivitet/oppgave Hvem kontakter jeg Hjelpemidler  
Lavterskel aktiviteter 
Dette er små og store ulike 
aktiviteter du kan gjøre helt på 
egen hånd for å gjøre partiet mer 
synlig i valgkampen.  Sjekk ut hva 
DU kan gjøre på 
geriljamanualen.no  

Dette kan du gjøre selv. Beskrivelse på 
geriljamanualen.no  

Stå på stand 
Gjennom hele sommeren og 
valgkampen skal vi stå på stand i 
kommunene i Rogaland. Dette er 
en viktig oppgave vi trenger 
mange frivillige til.  

Din lokallagsleder 
 
Hjelp! Jeg vet ikke hvem 
det er! Kontakt 
fylkessekretær Eline 
Vigre  

Dette koordineres av 
lokallagsleder.  
 
Du vil få tilbud om enkel 
skolering og tilgang på et 
argumentasjonshefte du 
kan bruke på stand.  

Være sjåfør  
Enkelte av våre toppkandidater 
og folkevalgte kommer til å trenge 
transport til og fra aktiviteter i 
august og september. Kanskje du 
kan bidra med kjøring?  
 

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

Fylket kommer til å 
disponere egen bil eller 
dekke utgifter til drivstoff 
og bompenger. 

Videoproduksjon 
Vi trenger frivillige som kan 
hjelpe med produksjon av enkle 
videosnutter til sosiale medier i 
valgkampen.  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

Fylket disponerer 
dessverre ikke eget utstyr.  

Jobbe med sosiale medier 
Vi trenger gode hjelpere til å 

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

Du vil få opplæring i 
oppgaven du blir satt til.  



svare i kommentarfelt og 
administrere våre kontoer på 
ulike sosiale medier (først og 
fremst Facebook, Instagram og 
Twitter).  

 
Mulighet for noe 
samarbeid med det 
nasjonale teamet for 
sosiale medier i 
valgkampen.  

Arrangere sosiale 
sammenkomster 
Kanskje du er den som skal hjelpe 
oss med å arrangere valgvake, 
eller andre hyggelige sosiale 
sammenkomster for de frivillige 
under valgkampen?  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

Du vil få tilgang på lokaler 
og noe budsjettmidler.  

Bake og lage mat  
Kan du levere kaker, vafler, boller 
eller annen mat til stand? Det vil 
vi gjerne ha hjelp til!  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

 

Praktisk arbeid 
Vi trenger mange flittige hender 
til å brette flyere, sortere 
materiell, bære materiell til og fra 
stand etc. Kanskje du kan bidra 
med dette?  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

 

Media og kommunikasjon 
Vi trenger språkvaskere og 
skriveglade folk med god 
kjennskap til vår politikk. Kanskje 
du kan hjelpe oss med skrive 
leserinnlegg, lese korrektur etc.?  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

De rette personene vil få 
jobbe i vår 
kommunikasjonsgruppe 
sammen med 
toppkandidatene og vår 
ansatte 
kommunikasjonsrådgiver 

Underholdning/kunstnerisk
e innslag 
Kanskje det er nettopp du som 
skal opptre på valgvaken vår, eller 
bidra under et kreativt stunt i ditt 
lokallag?  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

 

Snekre 
Vi trenger mennesker som 
mestrer snekkerutstyr og kan 
hjelpe oss med å lage 
sykkelvogner, og reparere ting på 
stand, f. eks i en utstyrsbod 

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

Du vil få tilgang på 
materiale  

Låne ut praktisk utstyr  
Har du en kassebil, elbil, elsykkel, 
gigantisk vaffeljern, eller annet av 
praktisk utstyr som fylket kanskje 
ellers vil trenge å leie i 
valgkampen? Da vil vi gjerne høre 
fra deg.  

Frivilligkoordinator  
May Lise Talgø 

 

 


