HUR HITTA KANDIDATER TILL KOMMUNALVALET?
PRAKTISKA TIPS:
En bra kandidatsamling är ett genomsnitt av alla väljare. En
målmedveten kandidatjakt ger resultat!
SFP-kandidater från tidigare val
Är de fortfarande villiga att ställa upp? Antingen som kandidater eller som betydande resurspersoner i kampanjen?
SFP-medlemmar i kommunen
Gå igenom medlemsregistret och kolla gärna med alla
medlemmar ifall de är intresserade.
Andra partiers medlemmar
Finns det medlemmar som skulle vara intresserade att ställa upp på SFP:s listor?
Stora arbetsgivare, idrottsföreningar
och andra organisationer
Det bör finnas åtminstone en kandidat från varje by, stadsdel, stor arbetsgivare och förening på SFP:s lista.

Lokaltidningarna
Finns det aktiva skribenter på insändarsidorna som hellre
skulle fatta besluten än kommentera dem?
Gamla tidningsannonser
Under förra europaparlaments- och riksdags
valet
publicerades många annonser där personer 

offentligt
ställde sig bakom kandidater. Finns det nya kommunalvals
kandidater bland dessa personer?
Bekantskapskretsen
Alla känner vi någon, exempelvis från hobbygrupper eller
husbolag, som verkar energisk, positiv, fiffig och pålitlig.
Eller vänner på sociala medier som regerlbundet tar ställning till aktuella frågor.
Varför inte fråga dem om en kandidatur på SFP:s kandidatlista skulle intressera?

”VILL DU BLI KANDIDAT?”
Det är ibland lättare att finna en bra potentiell kandidat
än att få den potentiella kandidaten att samtycka till en
kandidatur.
Var inte rädd för att fråga
Många tycker att det är smickrande att någon frågar om
hen är intresserad att kandidera. Det bevisar att deras
egenskaper värdesätts.
Det värsta som kan hända när frågan ställs är ett nekande
svar och det är inte farligt alls.
Enligt statistiken är det endast 8 procent av Finlands befolkning som har tillfrågats om att bli partiaktiv. Ändå är
det närmare 20 procent som skulle vilja ta del i det kommunala beslutsfattandet.
Fastän någon tackar nej till en kandidatur är sannolikheten
stor att de kommer ihåg det parti som värdesatte dem så
mycket att de ville ha dem som kandidat då de ska rösta.
Fråga inte en potentiell kandidat i förbifarten
Att ställa upp som kandidat är ett av livets stora val. Därför
ska inte en potentiell kandidat tillfrågas i förbifarten i kassakön eller på gatan. Det lönar sig att komma överens med
personen ifråga om en träff eller att satsa på ett långt telefonsamtal så att personen faktiskt känner att vi vill ha med
hen på kandidatlistan.
Kräv inte ett svar genast
Om du vill att den potentiella kandidaten ska svara jakande måste det ges tid för beslutet. Men allt inom rimliga
gränser – efter en tid har man rätt att avkräva svar.

Var ute i god tid
En person som redan har hunnit tacka nej till kandidatur
för ett parti tackar sällan ja till ett annat partis kandidatur.
Därför är det viktigt att vara i farten före alla andra.
Motivera!
Redan att bli tillfrågad är självförtroendehöjande, men
motivera ändå vilka egenskaper i den potentiella kandidaten som har väckt positiv uppmärksamhet och varför
hen skulle vara en utmärkt kandidat för SFP. Upprepa även
för kandidaterna de positiva följderna av en kandidatur:
förtroendemän har en utsiktspost i kommunens ärenden
och kan befrämja sina egna synpunkter i kommunens utveckling.
Påminn även om att fastän personen inte skulle bli vald till
kommunfullmäktige så behövs det många personer för att
besätta de olika nämnderna.
Berätta om processen
Påminn om att SFP-kandidater har ett brett stöd bakom
sig. Hjälp med information och marknadsföring erbjuds
av lokalavdelningen, kommunorganisationen, kretsen och
partiet centralt. Kandidaterna erbjuds även så kallad kandidatutbildning i kampanj och politik.
Informera gärna redan i detta skede om att invalda SFP-kandidater bildar SFP:s fullmäktigegrupp i kommunen, så man
inte är ensam utan får stöd från gruppen i det politiska arbetet.

