
Välkomna till konferenshelgen

17 november 2019



Temat för dagen

Vad vill vi förmedla och hur gör vi det

Dagen ska ägnas åt hur vi kan lyckas med detta!



Sveriges MotorCyklister

SMC:s mål
att vara till största möjliga nytta för medlemmarna

Vision
SMC är den världsledande ideella motorcykelorganisationen

Mission 
SMC skall verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett 
trafiksäkert samhälle

Kärnvärden

Ansvar, gemenskap, kärlek till att köra motorcykel



Sveriges MotorCyklister

• 70 000/150 000 
medlemmar!

• 21 distrikt

• 370 klubbar

• Ca 700 
instruktörer/resurser

• 1000-tals ideella

• Demokrati

• För alla motorcyklister i 
Sverige

• Arbetar nationellt och 
internationellt

• Världens största MC-
organisation för 
motorcyklister

Kärnvärden

Ansvar, gemenskap, kärlek till att köra motorcykel



MC-Folket - Nordens största MC-magasin!

SMC:s medlemstidning – en unik 
möjlighet att nå ut med information

• Nordens största MC-tidning
• Större än kommersiella magasinen
• Annonser +2.000.000 kr 
• Räckvidd 120.000
• Åtta nummer per år
• Information från SMC
• Information, distrikt, klubbar och 

medlemmar

MC-Folket trycks i 500 000 ex per år 

Den enda MC-tidning du behöver…



Önskemål från MC-Folket

• Vad vill MC-Folket ha från distrikten? 
Magnus och Jox

• Bilagor

• Distriktsspalten –Jox 

• Grafisk profil - Jox



Distriktsspalten
Tips från MC-Folket

• Använd inte förkortningar, Skriv MC (versaler)

• Fokusera på distriktets verksamhet

• Blicka framåt

• Skriv utförligare information på hemsidan och 
hänvisa till den, dessutom styr detta trafik till 
hemsidan. 



Kommunicera via MC-Folket

• Annonser- tex inbjudan till event

– Finns även annonser i SMC-Boken

• Bilagor/Distriktstidning-skickas med MC-Folket
till distriktets medlemmar, ofta i nr.3

– Egenproducerat eller tryckt via tryckeri 

Kontakta Johan Ström för mer info. 



Distriktsinformatörer

• Informera allmänheten och enskilda om motorcyklism och sprida information 
om SMC

• Att inhämta information om vad som händer i distriktet och sprida den till alla 
SMC-medlemmar i MC-Folket

• Informera SMC:s medlemmar om organisationen

• Att ansvara för den egna tidningen där det finns en sådan (ex Gulingen)

• Tillhandahålla information till distriktets egen styrelse

• Använda de effektivaste och enklaste informationsvägarna

• Synas!

• Ansvara för att fattade beslut genomförs



Webmaster

• Administrera distriktets webbplats och följa den 
struktur och profil som skapats centralt

• Bistå informatör att lägga ut material om så önskas

• Skapa aktivitet på distriktets hemsida via Forum och 
hålla en levande hemsida.



• Webb - EPI 6, 40+ redaktörer

• www.svmc.se Bästa sidan för ”MC-info”

• www.mc-folket.se

• 35+ Facebook sidor…?

• Forum 

• SMC Appen

• Twitter

• Youtube 

• Instagram

• Andras sidor via RSS

• Press, bloggar, privata sidor

• ...?

Var syns vi på internet?

http://www.svmc.se/
http://www.mc-folket.se/


Sociala media – vilka kanaler har vi

• Facebook 

• Instagram

• Twitter

• Youtube

• Vilka ska man följa på sociala media och vilka resultat kan 

det ge?

• #hashtags. #mclivet2019 #mclivet2020



Officiella SMC-konton på sociala medier, t ex Twitter, 
Instagram  och Facebook

• Skapa inte officiella SMC-sidor eller grupper utan att distriktsstyrelsen eller i kansli är involverade 

(beroende på vilken typ av sida)

• Kansli ska ha uppgift om vilka som administerar varje sida. Måste vara minst två, helst många fler 

admins på SMC-sidor/grupper. 

• Viktigt läsa policyn för sociala medier. Ingen uttalar sina privata åsikter när de skriver som 

SMC/SMC Distrikt. Sätt gärna /namn om man skriver något mer personligt. 

• Läs mer i policyn

• Osäker? – Ring till kansliet



Vad tittar man på? 



Vad går bra? Vad fungerar inte?

• Hur skriver vi – Kort koncist, nödvändig info

• Vad vill vi förmedla – Varför skapar vi ett inlägg?

• Skapa interaktion – Avsluta med fråga

• Vilken typ av inlägg går inte bra/dålig spridning

• Betalda inlägg – reflektioner

• Händelser, Storys, Små klipp

• KISS – Keep It Simple Stupid

• Egna erfarenheter från deltagarna



Kommentatorsfältet – Hur håller vi god ton / Vad är ok?

• Olämpliga kommentarer, brottsligt material och reklam ska tas 
bort. SMCs egna marknadsföring räknas inte som reklam.

• Kritik ska inte tas bort, såvida det inte är personliga påhopp. 
Bemöt istället sakligt med fakta. Var snabb och aktiv.

• Svara aldrig i affekt. Starka känslor skapar sällan väl avvägda 
inlägg och kommenterar. Tänk på att en olycklig formulering 
finns kan skada både dig och SMC långt efter att själva 
sakfrågan har tappat i aktualitet.



Egna erfarenheter från deltagarna

• Besvara alltid kritik sakligt
• Rådgör med varandra eller kansliet
• Tenderar kritiken att bli personlig, be 

någon annan gå in och besvara kritiken
• Provoceras inte, häng inte på onödiga 

diskussioner som går i cirklar
• Håll dig till sakfrågan - Tex delade ett 

distrikt ett inlägg från ett politiskt parti 
och kritiserades för detta. Kritiken 
besvarades sakligt genom att belysa att 
SMC intresserar sig för MC-frågor. 



Instagram

• Visuellt forum- Fokus på bilden
• #hashtags
• Stories – Lyft fram en bild
• Go Live – Direktsänd
• Snabbt
• Enkelt
• OBS – Länkar fungerar inte
• Hur använder ni Insta?
• Tips: Starta Instagram för att nå 

en annan målgrupp än FB.
• Tips: Använd appen 

Sidhanteraren för att hålla koll 
på både FB och insta på samma 
ställe.

Itunes & Google Play

https://apps.apple.com/se/app/facebooks-sidhanterare/id514643583
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.pages.app&hl=sv


Twitter 

• Främst MC-politik men även andra nyheter från SMC
• Våra följare är politiker, kommuner, myndigheter, försäkringsbolag, 

motorcyklister, poliser och andra intresseorganisationer
• Vi följer politiker, media, myndigheter, andra organisationer och 

experter 
• Genom Twitter har vi fått träffa två infrastrukturministrar!
• Även möjligt för er att skapa Twitterkonto för distriktet



Bilder! ?

• Vem äger bilden?

• Får bilden användas – Går det att fråga ägaren

• Era egna erfarenheter

Enkelt: kommer inte 
bilden från open-
source, dig eller 
person du kan fråga, 
Använd inte bilden!



SMC Boken och SMC Appen

• SMC Boken-admins får mail när det lämnats in nytt material via formulär på hemsidan. Ska då 

korrläsa ev. felskrivningar och publicera. Annars syns inget i appen eller på webbens SMC Bok 

• Informatör och Webbmaster är admin för SMC Boken

• 15 december deadline för alla att lämna material. 

• Senast mitten/slutet av januari ska alla admins ha redigerat och publicerat allt inkommet material. 

Exakt datum meddelas när SMC fått klart från tryckeri

• OBS!  Resor och alla kurser som finns i centrala kursbokningssystem publiceras automatiskt i 

kalenden

• Ett exempel https://www.svmc.se/club/

• Frågor – Kontakta Elin! elin.karlsson@svmc.se

• OBS LÄGG TILL KÖRBANOR!

https://www.svmc.se/club/
mailto:elin.karlsson@svmc.se


Tips SMC Boken

• Förmedla era event, träffar, körningar m.m

• Påminn klubbarna att skicka in material

• Går att välja fler kategorier om passande

• Kom ihåg att korr-läsa innan du publicerar 

• Kolla att alla rabatter fortfarande är aktuella 



SVMC-Portalen

– en användarvänlig spegling av CRM som 

innehåller medlemsregister mm.
• Vem kan logga in i portalen? Behörigheter?  

https://portal.svmc.se/atkomst
• Alla blir Personuppgiftsbiträden = signatur i Mitt Konto
• Distriktsordförande ändrar styrelseuppdrag och övriga 

uppdrag i portalens medlemsmatrikel 
• Exempel på uppdrag: TL, TL Sport, Guide, Webmaster, 

distrikt kursadmin, distrikt kalenderansvarig, 
vägspanare… 

• Den som får uppdraget Informatör o Webmaster, eller 
med uppdraget ”SMC Boken admin” får per automatik 
behörighet att redigera i SMC Bokens träffkalender. 

https://portal.svmc.se/atkomst


GDPR – nya dataskyddslagen. Striktare än PUL

• Kansliet har skapat en GDPR-sida som även finns under varje distrikt: 
www.svmc.se/smc/GDPR/

• GDPR handlar om att alla ska ha rätt att få sina personuppgifter 
raderade ut register, samt tydlig dokumentation om hur och varför man 
använder personuppgifter. 

• Alla som hanterar personuppgifter är personuppgiftsbiträde: 
www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-och-
personuppgiftsbitraden/

• Viktigt att aldrig någonsin spara registerutdrag. 
Tänk på att varje distrikt är egen organisation med eget 
organisationsnummer = eget ansvar!   

http://www.svmc.se/smc/GDPR/
http://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsansvariga-och-personuppgiftsbitraden/


Tabergs Mediaportal

• Foldrar, broschyrer, plastpåsar, MC-Folket, 
Instruktörsloggböcker mm direkt från tryckeriets 
”webshop”. (accesserna till portalen styrs manuellt av 
kansliet) 

• Uppdaterad värvningsfolder finns på Tabergs 
mediaportal

• SMC Resefolder och School-folder kommer även i år i MC-
Folket och som särtryck, kan beställas

• Producera eget material enligt mallar som följer grafisk 
profil. 
T ex affischer, visitkort med egna bilder och budskap

• Elin administrerar – elin.karlsson@svmc.se

dialog.isave.no

mailto:elin.karlsson@svmc.se
http://dialog.isave.no/mrm/Default.aspx?ReturnUrl=/mrm/mainpage.aspx


Hur kan vi synas mer?

• Handlardagar
• Mässor
• Motorcykelns dag
• Träffar/Rallyn
• SeOss-evenemang
• Yttranden - lokalt
• Pressmeddelanden – lokalt
• Remissvar - lokalt
• Politiskt arbete
• Start2Ride

Med mera…



Hur ska vi synas effektivt

• Stå inte och ”bara stå”
• Ha ett syfte
• Varför vill vi vara just där?
• Vad gör vi på plats?
• Vad vill vi förmedla för budskap?
• Erfarenheter från distrikten



Åter tema för dagen

Vad vill vi förmedla och hur gör vi det

• Här fyller vi på med erfarenheter från dagen



Reseräkningar

• För denna konferenshelg och för andra 
tillfällen där det är aktuellt – mall för 
reseräkning finns på hemsidan.  

• Skickas till kansliet: info@svmc.se

http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Dokument/dokument2017/mall%20milersa%cc%88ttning%20externa%202017.xls
mailto:info@svmc.se


Tack!

Elin, Mattias, Johnny och MC-Folket


