Kommunika)onsstrategi
Framtagen inom projektet

Sedda, Hörda, Lyssnade på

Sy1e – varför kommunicera?

Synas

Den första delen av varför vi
kommunicerar är aB helt enkelt
för aB synas. För aB uppnå vår
vision och våra mål så måste vi
synas, med vår kommunika>on.
Vi ska synas för poli)ken, vi ska
synas i samhället och vi ska synas
i media.

Bygga intern
stolthet

Etablera
organisa>onen

För aB stärka oss och uppnå våra
mål och vår vision är vi också
beroende av en stark intern
kultur och stolthet.

Tydlighet och igenkänning är
vik>gt när vi kommunicerar, och
det gäller även för
organisa>onen.

Vi ska bygga en intern stolthet,
där våra medlemmar förstår det
större sammanhang och den
rörelse som de är en del av.

Vi ska etablera vår organisa>on,
för poli)ken såväl som internt.

RUM på 20 sek

Budskap – vad kommunicerar vi?
RUM har 35 000 unga medlemmar som spelar musik i e; band, en orkester eller
genom kommunala kulturskolan. Vi ordnar läger, fes)valer och kurser och ger
musicerande barn och unga e; sammanhang och en gemenskap, med kompisar
a< musicera =llsammans med och förebilder som man kan se upp =ll.

Vi vill aB alla unga ska få känna och uppleva
livsglädjen som föds och utvecklas av aB spela musik
och göra musiken >ll en del av deras uppväxt, deras
ungdom och deras vuxna liv.

Vi ﬁnns >ll för aB skapa
möjlighet för så många unga som möjligt
aB få >llgång >ll musicerande och aB få
möjlighet aB utvecklas i det.

Vi låter unga växa som individer,
som musiker och som ledare, genom
upplevelser, både musikaliskt och
intellektuellt.

Målgrupp – kommunicera med vem?

Föreningar och distrikt

Förespråkarna

Utövarna/medlemmarna

Ledarna och lärarna

BeslutsfaBarna

Medierna och
journalisterna

Tonalitet – hur når vi fram?
Glädje och spelglädje
Integritet och stolthet
Öppenhet och mångfald
Inspirerat och konstruk>vt

Tak)k – hur når vi fram?

Spelar på glädje och
gemenskap

Övergripande är vår tak>k aB i första hand spela på den glädje, och
gemenskap som den för med sig, för aB sedan uppmärksamma och föra
över diskussionen på de problem eller hinder som står i vägen för den
glädjen och gemenskapen, eller står i vägen för ännu mer av den.

Driver opinion och
synlighet lokalt

Vår verksamhet är lokal och många av förutsäBningarna för den avgörs
lokalt. Därför ryggar vi inte för aB synas lokalt med vår kommunika>on,
med lokala exempel, lokala utmaningar och lokala möjligheter, men med
tyngden av eB na>onellt varumärke i ryggen, och na>onell stöBning.

Begränsar oss inte >ll
musik

Vi tror på en mångfald och ser oss som kompisar och kollegor med andra
kulturformer, inte som ﬁender och konkurrenter. Ibland är de lösningar vi
vill få fram >ll nyBa lika mycket för andra kulturutövningar som för musiken,
och då begränsar vi oss inte.

Kanaler – kommunicera var?

Hemsidan
www.rum.se

Sociala medier

Trycksaker och annonser

PR

Medlemsutskick

Ansvar och mandat
– vem kommunicerar vad?
Ansvar
Förbundsstyrelsen

Strategisk poli>sk styrning
Na>onell poli>sk påverkan och lobbying

GS

Kansli

Poli)ker

Na>onell opinionsbildning
Pressbearbetning
Informa>on
Partner

Distriktsstyrelser
och -konsulenter

Media

Media

Distrikt

Medlemsdialog
Lokal opinionsbildning och debaB
Lokalmedier

Lokalföreningar

Medlemmar

