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PR-kurs, rapport
Hela Sverige ska leva Sandviken ordnade i samarbete med ABF i Sandviken en kurs för
medlemsföreningarna. Syftet var att ge hjälp och råd med användning av olika verktyg och
metoder för att nå ut till medlemmar och allmänhet. Kursen leddes av Signe Brockman.
Hennes presentation finns tillgänglig här:
http://prezi.com/v9k6kirsd5j-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Starta presentationen med högerpil i bilden och gå framåt via den. Klicka på rubriken för att
förstora aktuell presentation, dra för att panorera.
Nedan görs några kommentarer i anslutning till genomgången.
1. Det finns många medier och kanaler att visa upp föreningen och de kan användas på oliks
sätt.
2. Här ges en översikt över antalet användare av olika tjänster i Sverige (och Gävleborg).
3. Signe påpekade vikten att ha en strategi och tänka ut hur logga, profil ser ut och används.
En guide för sociala medier som rekommenderas är
http://a0241.srv.lu.se/luwiki/index.php/Guide_f%C3%B6r_sociala_medier
4. Följ upp statistiken (där det går)!
5. Det är viktigt vad ni skriver om (och vilka bilder ni har med). Väcker det intresse att följa
er?
6. Översikt över några medier.
7. Arbetet med hemsida eller blogg kan underlättas med olika verktyg.
8. Twitter är oslagbart när det gäller snabbhet, men man måste kunna hantera sättet att
skriva.
9. Instagram är mest bilder, men det går att ha text.
10. Här några viktiga råd om mejl.
11. Affischer eller flygblad kan man göra själv med enkla och billiga verktyg. Det finns
gratisverktyg på nätet. Tänk på tillgängligheten för funktionshindrade.
Olle visade några urval av affischer som diskuterades.
12. Det är lätt att göra fel på pdf-filer. Här hade Signe avskräckande exempel från våra
föreningar.
13. Annonser berördes kort.
14. Facebook rymmer många möjligheter. Signe menade att sidor är bättre än grupper när
det gäller funktionalitet.
Sammanfattningsvis var det mycket koncentrerad kunskap på denna halvdagskurs. Om det
finns intresse kommer vi att göra om den.
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