
Så skriver du nyhetsbrev!

Snabbguide till SKKs länsklubbar



Vårda era medlemmar!

För att öka antalet medlemmar i länsklubbarna är det 
viktigt att inte bara attrahera nya medlemmar utan även 
att vårda och behålla klubbens befintliga medlemmar.

Kommunikation och information är viktiga grundpelare 
när vi pratar om medlemsvård. I ett försök att hjälpa till 
att ta fram användbara verktyg har vi samlat våra bästa 
tips och trix för hur ni kan tänka kring nyhetsbrev, som 
är ett sätt att enkelt nå era medlemmar.



Tips om e-postutskick

Om att skriva e-brev:

• Det viktigaste för att ett brev ska bli läst är att mottagaren uppfattar innehållet 
som relevant. Tänk på din målgrupps behov när du ska göra ett e-postutskick!

• Skriv kortfattat och länka till fördjupad information
• Börja med det viktigaste
• Bra rubriker fångar intresset
• Gör hellre fler kortare e-brev än 

få med mycket information



Tips om e-postutskick

Om att formge e-brev:

• Använd en bestämd mall så att mottagaren känner igen sig
• Var tydlig med avsändare redan i brevhuvudet
• Ge mottagaren möjlighet att komma till en webbversion av brevet
• Använd bilder som lättar upp och lockar till läsning
• Bilderna kan gärna också vara länkade till fördjupande information
• Testa formgivningen i flera olika e-postprogram 
• Tänk på att formgivningen ska fungera i mobilen, välj en relativt stor textstorlek
• Ange i brevfoten varför mottagaren får e-brevet och hur man avanmäler sig



Tips om e-postutskick

Om att skicka e-brev:

• Använd en leverantör som garanterar hög leveransbarhet
• Ha uppdaterade adresslistor
• Skriv en lockande ämnesrad
• Var tydlig med vem som är avsändare
• Ange en svarsadress som kollas regelbundet alternativt en där det tydligt framgår 

att den inte är avsedd för svar no-reply@xxx.se
• Skicka vid tidpunkter då du tror/vet att din målgrupp kollar sin e-post

mailto:no-reply@xxx.se


Vilket e-postverktyg rekommenderas?

SKK använder tjänsten Apsis för att skicka nyhetsbrev. 
Ett annat exempel är Stockholms Kennelklubb som 
använder MailChimp, vilket verkar vara ett vettigt 
alternativ både vad gäller pris och användarvänlighet.

Ni avgör så klart själva vilket som passar er klubb!

http://mailchimp.com/


E-postadresser

I era medlemslistor finns e-postadresser till medlemmarna. Kom ihåg att använda den 
senaste listan så att du har så aktuella adresser som möjligt! Om en medlem byter eller 
tar bort sin e-postadress måste medlemmen meddela detta till oss på SKKs kansli så att vi 
kan uppdatera uppgifterna i vårt register.

Påminn medlemmarna! Hjälp er själva att samla in fräscha e-postadresser genom att 
lägga upp den här länken och en förklarande informationstext på era hemsidor:
Ändring och tillägg av tidigare inlämnade kontaktuppgifter

Tips – få adresser till hundägare! Medlemsavdelningen på SKKs kansli kan hjälpa er att ta 
fram kontaktuppgifter (namn, e-postadress och postnummer) till hundägare i just ditt län. 
Intresserad? Kontakta medlemsavdelningen på medlem@skk.se eller 08-795 30 50.

http://skk.se/formular-kontaktuppgifter/
mailto:medlem@skk.se


Inspiration!

Till sist – här länkar vi till några av de nyhetsbrev som 
skickas ut av SKK centralt. Kanske kan de fungera som 
inspiration när ni sätter ihop länsklubbens nyhetsbrev.

Lycka till!

Stockholm Hundmässa 2016
Kommittén för hundars mentalitet
Medlemsadministration

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425A44724640584171484759/474350427545465E437240425143
http://www.anpdm.com/newsletterweb/424A51417147475B4274434459/474350427545465E437240425143
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44415844734745594072424559/414B514A7448415A447149435A4671
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