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- Handboken om att få nya medlemmar och ta god hand om de nuvarande
Av Paw S. Jensen och Knud Lindholm Lau med illustrationer av Urban Beinö

Äntligen är den här: Handboken i organiseringsarbete för fackföreningsrörelsens
anställda och förtroendevalda. Skriven av författare, som kan ämnet, praktiskt och teoretiskt, från förtroendeställningar, rådgivning och undervisning under 10 år.
De 221 sidorna är uppdelade i läsvänliga kapitel:

Här finns många redskap och exempel på bra organiseringsarbete från alla
LO-förbunden, och ni kan därför dra nytta av allt det, som redan är uppfunnet.
Den är rikt illustrerad och lätt att använda i det dagliga arbetet för

• Den inspirerade Fackföreningen - organisering, aktivitet och service från
morgon till kväll
• Medlemmens värld
• Fem kapitel om fackföreningens hyllor, där LO-fackrörelsen
jämförs med konkurrenterna Det Faglige Hus och Kristelig Fagbevægelse
• Kontakt, kontrakt och dialog
• Arena och scenografi
• Rollen och raketen
• Uppvärmning
• Research och nätverk
• Kommunikationskanaler
• Mål och förlopp
• Förberedelse med organiseringens kom-ihåg-lappar
• Organiseringsledning

•
•
•
•
•

förtroendevalda i verksamheten,
anställda och valda i den lokala fackföreningen,
ledning och styrelser,
avdelningar och styrelser i förbunden och
utbildare i fackföreningsrörelsen.

Bonus: Hemsidan www.organisering.dk
På www.organisering.dk kan läsarna dela erfarenheter och hämta verktyg. Här
kommer också reportage i text, ljud och bild från det verkliga organiseringslivet
i LO-fackrörelsen att läggas ut. Ta en titt på hemsidan - där finns överraskningar
och erbjudanden om undervisning.
Se och köp på www.organisering.dk
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Massor av dokumentation, många illustrationer och hundratals konkreta idéer
till organiseringsarbetet i LO-fackrörelsen.

Vem kan använda boken?
Paw S. Jensen, f. 1961.
Ordförande för 3F RingkøbingHolmsland sedan 2002, facklig
sekreterare 1995. Undervisar
på 3F’s speciella 7-dagars organiseringskurs sedan dess start
2000 och på fackföreningsrörelsens grundutbildningar
sedan 1997. Fackligt ombud vid Falck 1992-95.
www.3f-ringkobing.dk | mail: paw.jensen@3f.dk
Knud Lindholm Lau, f. 1954.
Utvecklade 3F’s organiseringskurs 1999 och undervisar på
detsamma. Egen verksamhet
tekst og tale a/s sedan 1989
med undervisning och rådgivning i kommunikation som
specialinriktning. Journalist
vid DR (Danmarks Radio) 1973-93, utbildad som tallärare där 1987-89. www.tale.dk | mail: lau@tale.dk
Urban Beinö, f. 1962.
Grafisk formgivare, illustratör
och webbdesigner, bl.a. för
Miljöpartiet, flera fackförbund, LO och hälsokampanjer. Egen verksamhet Oppreda
Design sedan 2005 med
inrikting i layout, teckning
och webblösningar. ETC 1997-2005. Utbildad vid
Konstfack i Stockholm 1987-1991, mm.
www.oppreda.se | mail: beino@oppreda.se

Alla aktörer i fackföreningsrörelsen får utbyte av materialet:

Arbetsplatsens förtroendevalda
Redskap och argumentation för kollega-organisering

Fackföreningen
Ideer till aktiviteter, erbjudanden och metoder

Daglig ledning och styrelser
Idéutveckling och bättre dagligt samarbete

Förbundets ledning, huvudstyrelse och andra organ
Bättre samspel mellan kampanjer och daglig insats

Utbildare i organiseringsarbete
Överblick och stöd i lärobok

Alla
Teori, motivation, tips och tricks, exempel, energi och inspiration.
Och inte minst: Förmåga till inlevelse och lust till arbetet.
Boken skapar en gemensam förståelse, riktning och energi. Den är därför lämplig för utdelning
i fackföreningen, till de förtroendevalda eller styrelserna och på konferenser, kongresser
och liknande.

ORGANISERING.DK - Handboken om att få nya medlemmar
och ta god hand om de nuvarande.
Paw S. Jensen och Knud Lindholm Lau med illustrationer av Urban Beinö.
Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing.
ISBN 978-87-991819-0-2. 221 sidor, genomillustrerad.

Kan köpas på hemsidan www.organisering.dk.
Rabatt vid köp av 10, 25, 100, 500 och 1000 exemplar.

