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Skriv på Förening för alla
Vad roligt att du är intresserad av att skriva på Förening för alla! Den här
skribenthandledningen berättar om hur det går till.

Vad är är Förening för alla?
Förening för alla är en blogg om och för civilsamhället. Bloggen drivs pro bono av
Trinambai. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte
och
idédebatt
inom
den
ideella
sektorn.
Webbadressen
är
www.foreningforalla.se.

Vad kan jag skriva om?
Du kan skriva om allt som är relevant för civilsamhället. Det kan vara ett lyckat
projekt i din förening eller en trendspaning om ideella sektorns framtid. Särskilt
glada blir vi om ditt inlägg handlar om erfarenhetsutbyte eller debatt.

Hur ska jag skriva?
Oavsett om ditt inlägg är akademiskt eller praktiskt – skriv så lättläst du kan.
Håll dig till en halv till två A4-sidor, vill du skriva mer än så kan du dela upp din
text i flera inlägg. Be gärna någon annan att korrekturläsa din text innan du
skickar in den. Illustrera gärna ditt inlägg med bilder. Var noga med att inte
inkräkta på någon annans uppehovsrätt.

Får jag göra reklam för ett eget produkt i mitt inlägg?
Ja – så länge det är relevant för målgruppen. Vi är särskilt benägna att släppa
igenom marknadsföringsinlägg från aktörer med nyskapande idéer för ideella
sektorn men små marknadsföringsresurser. Vi gör en bedömning från fall till fall,
kontakta oss gärna i förväg.
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Hur sprids mitt blogginlägg?
Trinambai sprider alla inlägg på Förening för alla i sociala medier och i
nyhetsbrevet. Du som skribent sprider inlägget i dina egna kanaler.
Din text kommer få större spridning om den har en intresseväckande rubrik, en
informativ ingress och bra bilder.

Hur går jag tillväga rent praktiskt?
Mejla niklas.hill [snabel-a] trinambai.se, så får du ett konto där du själv kan
lägga in dina inlägg. Meddela när du har lag in en text, så granskas och
schemaläggs inlägget av Trinambai. Du skapar själv ett konto på Gravatar
(www.gravatar.com) där du lägger in en bild på dig själv. Använd samma
mejladress där och på Förening för alla så hamnar profilbilden automatiskt under
dina inlägg.
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