Tävling för Försvarsförbundets föreningar

Väx mest och vinn
pengar till föreningen
Fram till förbundsmötet i september 2021 kommer vi att ha en tävling för
alla Försvarsförbundets föreningar.
Tävlingen går ut på att er förening ska växa i förhållande till ert medlemsantal den 1 januari 2021. Den förening som växt mest procentuellt
den 31 augusti vinner.
Ni arbetar alla väldigt bra med värvning. Det syns inte minst på att
förbundet nu har nått över 3 000 aktiva medlemmar! Något vi däremot
behöver bli ännu bättre på är att söka upp dem som antingen är med i ett
annat TCO-förbund eller inte är med i något fackförbund alls.

c Tävling

c Material

Vi kommer mellan den 1 januari – 31
augusti 2021 att anordna en tävling där
målet är att varje förening ska växa i förhållande till sin egen storlek.
För att göra det måste vi bli mer aktiva när
det kommer till att kontakta dessa
potentiella medlemmar vi nämner ovan.

cFörsta veckan i varje månad kommer vi
att skicka ut statistik där ni kan se hur stor
ni tillväxt ni har haft under föregående
månad.

Tävlingsperiod: 1 januari - 31 augusti
2021

c Vinst
Den förening som den 31 augusti 2021
växt mest procentuellt, i förhållande till
det medlemsantal föreningen hade den 1
januari 2021, vinner ett bidrag till föreningskassan. Bidraget kommer vara lika
stort som antalet aktiva medlemmar i Försvarsförbundet den dag tävlingen avslutas.
Föreningen kommer också få en pokal
fylld med godsaker!

cPå försvarsförbundet.se finns affischer,
broschyrer, välkomstmappar och mycket
annat att beställa eller skriva ut.
cVi har också återstartat kampanjen
”Tipsa oss om din kollega” där förbundets
medlemmar kan tipsa om någon som redan inte är medlem hos oss. Om personen
blir medlem får den som tipsat en avgiftsfri månad.
Läs mer: https://www.forsvarsforbundet.
se/medlemskap/tipsa-oss/
cVi vill också påminna om att om
personen byter från ett fackförbund där
inkomstförsäkring ingår så kan hen bli avgiftsbefriad hos oss tills dess att hen täcks
av den framförhandlade kollektivavtalade
försäkringen.
Läs mer: https://www.forsvarsforbundet.se/medlemskap/inkomstforsakring/
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