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I denna kommunikationsplan behandlas SKUSS sätt att kommunicera med sina medlemmar. 
Vår kommunikation består i huvudsak av dessa metoder: 
 
PAPPERSUTSKICK 
2 pappersutskick per termin skall gå till lokalavdelningarnas kontaktpersoner samt 
ungdomsansvariga i Stockholms stifts församlingar. 
 
Utskicken skall innehålla ett kalendarium för det kommande halvåret. Kalendariet skall 
innehålla samtliga evenemang där SKUSS på något vis deltar. Det skall också innehålla 
information om vad SKUSS kan göra för lokalavdelningar och församlingar. 
 
MAILUTSKICK 
● Går till alla SKUSS medlemmar 
● Skickas en gång i månaden av kansliet 
● Materialet till utskicket sammanställs av kansliet i samråd med OU. 

 
Dessa mail innehåller alltid: 
● Information om kommande månads händelser 
● Information om större arrangemang SKUSS arrangerar eller deltar i. 
● En återblick av vad som hänt sedan föregående mail skickades 
● En spalt där en styrelseledamot berättar om styrelsens arbete den senaste månaden 

 
De kan också innehålla exempelvis: 
● Erbjudande om att vara SKUSS-volontär: Exempelvis till Ung08, Pride eller 
samverkansprojekt som till exempel STUH. 
● Uppmaning att uppdatera sina uppgifter på medlemssidorna och att sprida uppmaningen 
till sina vänner. 
● Påminnelser om arrangemang som snart har sista anmälningsdag. 

 
HEMSIDAN 
● Det ska finnas ett aktuellt kalendarium med information om arrangemang 
● Det ska finnas aktuell information om de tjänster vi erbjuder, exempelvis uthyrning av 
Husarö lägerplats, lokalavdelningsbesök och hjälp med medlemssidorna. 
● Det är kansliets ansvar att se till att denna information är aktuell. 

 
SOCIALA MEDIER 
 
FACEBOOK 
FANSIDAN 
Vi vill använda vår fansida (Svenska Kyrkans Unga i Stockholm) för att sprida information till 
medlemmar och skapa en vi-känsla. 
Styrelsen, kansliet och (av styrelsen eller kansliet) utsedda ideella har möjlighet att skriva 
inlägg på fansidan. Kommunikatören är behjälplig med undervisning om hur fansidan används 
samt vad som är lämpligt att skriva. 
 



Kommunikatören ansvarar för 
● att lägga upp evenemang (arrangemang). 
● att länka och skriva i sociala medier då: 
○ nya dokument läggs upp på hemsidan 
○ arrangemang uppdateras på hemsidan 
○ anmälningsstopp snart inträffar. 

 
DELANDE 
Styrelsen och andra ideella uppmanas att: 
● Dela, kommentera och gilla det som läggs upp på fansidan. 
● Bjuda in sina vänner till våra evenemang (arrangemang) 


