Medlemsservice
För att underlätta våra medlemsorgani-

utveckling och förvaltning. Allt ryms inte på

sationers dagliga verksamhet pågår en

detta blad, så kontakta oss gärna om du har

ständig utveckling av vår medlemsservice

frågor om något specifikt område.

för att på bästa sätt dra nytta av styrkan i
att vara en folkrörelse – att vi är många som
arbetar för samma idé.

Här följer ett antal exempel på de tjänster,
förmåner och avtal som just nu är tillgängliga för våra medlemsorganisationer.

Sammantaget innebär vår medlemsservice både kvalificerat stöd och verktyg för
Vill du och din organisation veta
mer om medlemskap i folkrörelsen
Folkets Hus och Parker?
Läs mer på www.fhp.nu/medlemskap
Om du har frågor om vår medlemsservice
är du välkommen att kontakta:
Viktoria Färm, chef Medlemsservice
viktoria.farm@fhp.nu
08-452 25 60

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker
erbjuder bland annat följande medlemsservice:

Kommunikation och mediaverktyg.

Verksamhetsutveckling. Regionalt

Remiss och opinionsbildning.

Konst. Deponerad konst, turnerande

placerade verksamhetsutvecklare. Kva-

Remissinstans för lagförslag, regelverk,

lificerat stöd runt verksamhet, ekonomi

opinionsbildning runt kultur, samlings-

och organisation.

lokaler, biografer, festivaler, demokrati

Arbetsgivarstöd. Fritt medlemskap i

m m.

Avtalsförhandlingar.

Bygg- och fastighetsrådgivning. Rådgivning vid byggnation och upprustning, fastighetsförvaltning, hyresavtal,
stödansökningar etc.

Digital utveckling. Digitala upplevelse-

inloggad åtkomst av verktyg och medlemsresurser.

Nyhetsbrev. Publik information som
höjer intresset för verksamheten.

Nyheter på webben om mötesplatser,

exempelvis arrangörskap, chefs- och

Gemensamt varumärke. Profilprogram,

personalfrågor, verksamhetsutveckling
m m.

Temaarrangemang. Exempelvis nöjes-

kommunikationsbudskap, gemensamma kommunikationsaktiviteter m m.

Nöjes- och kulturprogram. Intres-

hus skapar möjligheter till film-, nöjesoch kulturprogram i hela landet.
Paketlösningar för interaktiva digitala
konferenser, teknikstöd m m.

Projektaktör. Vi initierar och deltar i
olika utvecklingsprojekt.

Festivalsamarbete. Sveriges största
festivaler arbetar tillsammans för bättre
villkor, opinionsbildning m m.

Nätverk och intressekluster. Regionala
sammanslutningar och olika nätverk

sant nöjes- och kulturutbud. Ett urval

mellan medlemmar utifrån engage-

produktioner har också förmånliga

mang och intresse.

och kulturutbudsdagar, konstdagar

medlemsrabatter.

och filmdagar.

Marknadsföring och arrangörskap.

Medlemsförsäkring. Bred och kon-

Filmsättning och distribution. Filmsättning till biografer. Viss distribution av

marknadsföring och information, samt

nöjen, kultur och samhälle.

Konferenser och seminarier. Ekonomi,

utsmyckning m m.

digitalt utbud.

Utbildning. Utbildningsprogram inom
biografutveckling.

utställningar och stöd till konstnärlig

Gemensam webbsida. Publik del för

Förhandlingsstöd. Hjälp vid förhandling Webbtidningen Scen och Salong.

med kommuner och myndigheter.

ning och mediakontakter.

Stöd i marknadsförings- och arrangörs-

Förmånliga ramavtal. Lösningar för
telefoni, hotell, mobil digital bio mm.

kurrenskraftig försäkring för allt från

frågor. Gemensam marknadsföring av

Produkter. Möbler, inredning, profil

byggnader till besökare.

exempelvis digitalt utbud.

produkter, lotterivinster m m.
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egen arbetsgivarorganisation (FHPA).

Stöd och redskap för omvärldsbevak-

