Slik kan du og andre medlemmer verve flere grasrotgivere
Det er kun fantasien som setter grenser for hvordan man kan verve grasrotgivere.
Alt vi kan si med sikkerhet er at den som gjør en ekstra innsats i forbindelse med
vervingen, vil kunne tjene godt på dette.
På grasrotandelen.no vil dere finne materiell som kan benyttes i forbindelse med
verving. Her vil dere kunne generere vervebrev og vervekort med deres forening
sitt navn på. Ved siden av dette vil dere finne plakater, m.m.
Tips til verving:
1. Informer medlemmene og andre interessenter:
Del ut vervekort med informasjon om Grasrotandelen på møter og samlinger,
eller legg ved dette når du sender ut post og e-post.
Heng opp plakat i klubbhuset/garderoben/kontoret eller andre steder der
medlemmer og andre interesserte kan se den.
Husk å fortelle om Grasrotandelen muntlig, til venner, familie og folk dere
møter.
2. Informer folk i lokalmiljøet:
Spør lokale kommisjonærer om dere kan få henge opp en plakat hos dem,
som oppfordrer folk til å registrere dere som grasrotmottaker.
Send inn et leserinnlegg til lokalavisen, eller inviter en journalist til å være
med laget på aksjon eller andre arrangementer. Fortell at laget ønsker seg
flere grasrotgivere før jul og hva der har tenkt å bruke pengene til.
3. Gjennomfør en stand utenfor kommisjonærer i nærmiljøet
Samle noen medlemmer og del ut vervekort utenfor hos lokale
kommisjonærer. Husk at noen dager er travlere handledager enn andre.
Klarer dere i tillegg å gjøre noe kreativt for å tiltrekke oppmerksomhet, som å
holde en liten konsert eller oppvisning, kle dere ut eller demonstrere en
aktivitet, er sjansene ekstra gode.
Vis frem hva deres lag eller forening er flinke til. Da forstår folk hvilken verdi
grasrotmidlene kan være med på å skape!

Vi minner om at det ikke er lov å benytte betalt reklame. Likevel har alle lag og
foreninger mulighet til å publisere i egne kanaler, henge opp materiell og dele ut
vervekort og vervebrev.

Lykke til med vervingen!

