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Policy för medlemsrekrytering inom Saco-S
Bakgrund
Sacoförbunden inom staten växer och har under den senaste tiden fått allt fler medlemmar. Akademiseringen av statsförvaltningen ger Saco-S goda möjligheter att rekrytera nya
medlemmar. Samtidigt har konkurrensen om akademikerna aldrig varit starkare och andelen oorganiserade aldrig så stor som nu.
Att arbeta med medlemsvärvning är en viktig del i din roll som förtroendevald. Därför
jobbar Saco-S med att ge stöd och verktyg åt varje myndighets Saco-S förening för att
förbättra och underlätta medlemsrekryteringen.
Som förtroendevald i Saco-S företräder du både myndighetens Saco-S förening och ditt
förbund. Det är viktigt att den medlemsrekrytering som bedrivs sker på ett förbundsneutralt sätt då den potentielle medlemmen ofta har möjlighet att välja medlemskap i mer
än ett förbund.
Genom att lansera en policy för medlemsrekrytering vill vi försöka bli ännu tydligare
med hur vi ska arbeta effektivt tillsammans.
Medlemsrekrytering
Det är långt ifrån självklart idag att bli medlem i ett fackförbund, speciellt för nyanställda,
och här har du som förtroendevald en viktig uppgift att välkomna nyanställda och presen-tera Saco-S förbunden som det självklara valet för akademiker inom staten. Vi måste ställa
frågan om medlemskap till samtliga nyanställda men även till de som idag inte är medlemmar i någon facklig organisation. Det är alltså viktigt att du ställer frågan om medlemskap.
När du företräder Saco-S sker det alltid
 i Saco-S namn
 med Saco-S logotype
 med Saco-S informations- och rekryteringsmaterial
När du är förtroendevald för Saco-S företräder du alla Saco-S medlemmar på myndigheten. Den lokala Saco-S styrelsen har till uppgift att både företräda medlemmar och att
driva Saco-S politik. Alla som är involverade i rekryterande aktiviteter måste vara neutrala
till vilket/vilka förbund den nya medlemmen skall välja.
Läs gärna mer i Arbetstagarnyckeln som du kan ladda ner från www.saco-s.se.

Relationen mellan Saco-S och förbunden
Det går inte att bli medlem direkt i Saco-S, utan medlemskapet blir i förbunden. Därför
är det viktigt att du som förtroendevald använder material som är Saco-S-övergripande
men samtidigt förklarar kopplingen mellan förbunden och Saco-S. Förbundsspecifik
information finns då på respektive förbunds hemsida.
För att enkelt kunna presentera fördelarna med ett medlemskap och
ge en möjlighet att anmäla sig som medlem har Saco-S tagit fram en
gemensam rekryteringsbroschyr att användas i rekryteringsarbetet för
Saco-S.
På saco-s.se finns aktuellt informations- och rekryteringsmaterial för
Saco-S. Där finns också Saco-S skylt, affischmaterial och logotyper med mera att ladda
hem för att användas i ditt lokala Saco-S arbete.
Kontaktförbundens roll vid medlemsrekrytering
Varje myndighet har ett kontaktförbund som bland annat ska bistå med rådgivning, service, förhandlingshjälp och utbildning. Varje kontaktförbund bör inventera möjligheterna för medlemsrekrytering och göra en plan som även inkluderar eventuella kostnader
för hur medlemsrekryteringen till Saco-S föreningarna på de större myndigheterna kan
utvecklas. I planen ingår att marknadsföra varje myndighets Saco-S förening och att diskutera med er lokala förtroendevalda hur ni på bästa sätt även kan marknadsföra de relevanta förbunden.
Ett exempel: Marknadsföring av lokala event och aktiviteter
Medlemsaktiviteter med olika teman är ett bra sätt att träffa medlemmar och informera
om viktiga lokala frågor som föreningen arbetar med just nu. Vilka frågor som ska tas
upp på mötet/eventet styr vilken organisation som ska stå som avsändare. I kommunikationen från kontaktförbunden bör sammanhanget kontaktförbund/Saco-S tydligt framgå.


Fackliga aktiviteter gällande kollektivavtal, lön och pension med mera sker i
Saco-S namn och med Saco-S material. Brevmallar, logotyper och broschyrer
finns att hämta på saco-s.se



Vid medlemsaktiviteter gällande professionsfrågor kan ditt förbund stå som
arrangör. Det är dock viktigt och ska klart framgå att förbundet är medlem i Saco-S.
Detta för att klargöra sammanhanget med tillhörighet mellan Saco-S och medlemsförbunden.

Läs också broschyren ”Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald”
Läs mer på www.saco-s.se.

