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Hvordan lage et MillionsMissing-arrangement?  

Erfaringsoverføring fra MillionsMissing Stavanger (arrangement i 2018 og 2019) 
 

• MEAction i USA er grunnlegger av MillionsMissing. Les retningslinjene og registrer 
arrangementet på deres nettside:  
https://millionsmissing.meaction.net/local-virtual-events/ 
 

• Planleggingskomité: Sett sammen en hovedkomité på 3-5 personer. 
 

• Frivillige: Dere trenger også frivillige til å hjelpe under selve arrangementet.  
 

• Sponsorer: Noe av det første dere må gjøre er å søke om sponsormidler og lage et 
budsjett over forventa utgifter. Start gjerne ved å søke ditt lokale fylkeslag om en 
startkapital. Man kan også opprette en Spleis og be familie, venner og pasienter 
hjelpe dere i gang. Andre sponsorer kan være banker, kommunen og lokale bedrifter.  
Sitter dere igjen med overskudd kan dette doneres til ME-forskning.   
 
Man kan også søke om sponsing av varer og tjenester, for eksempel grafisk designer, 
trykking av materiell, mat og drikke til frivillige som hjelper under arrangementet o.l.  
 

• Budsjett avhenger av størrelsen på arrangementet, og hvor mye man vil gjøre utav 
det. Skal man kun stille ut sko og dele ut Flyers? Eller, skal man også ha appeller og 
musikalske innslag? Sistnevnte krever utgifter til lydutstyr og evt. en liten scene.  
 

• En aksjonsliste vil gi dere bedre kontroll. Skriv inn alle oppgavene og fordel dem 
mellom dere. Ha gjerne et statusfelt per aksjon som fylles ut underveis. Fargekoder 
kan brukes for å markere aksjoner som haster og som er avsluttet. Anbefaler å bruke 
Excel eller å lage en tabell i Word.  
 

• Tillatelse: Dere må søke om arealtillatelse hos kommunen, samt informere politiet 
om arrangementet. Men sistnevnte opplyser nok kommunen om.  
 

• Opprett en FB-side dere kaller for MillionsMissing + byen/stedet arrangementet skal 
være. Denne kan brukes til markedsføring samt opprettelse av FB-arrangement.  
MillionsMissing Norway og MillionsMissing Stavanger vil dele siden fra våre FB-sider. 
Hør også om ditt lokale fylkeslag vil hjelpe med å markedsføre siden.  

Dere kan få bruke et bilde fra MM Stavanger hvis dere vil ha et sko-bilde i profilen.  

• Dere trenger sko. Dette samles inn fra pasienter, som også skriver en personlig hilsen 
som festes til skoene: Navn/kjønn, alder, hvor lenge man har vært syk og hva man 
savner mest. Dette er kopi av mailen vi sendte vedr. sko-innsamling i 2019: 
https://www.facebook.com/Millionsmissingstavanger/posts/2201077630215333 
 

https://millionsmissing.meaction.net/local-virtual-events/
https://www.facebook.com/Millionsmissingstavanger/posts/2201077630215333
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• Adoptere sko: Noen er for syke til å sende sko. Har dere ressurser til å hjelpe dem? 
Det kan gjøres ved å samle inn sko fra venner og kjente som kan representere dem, 
samt lage kortene for dem. De sender da kun teksten som skal festes til skoene.  
 

• Oppbevaring: Har dere et sted å oppbevare skoene etterpå?  
 

• Flyer: Dere bør ha en flyer med informasjon som kan deles ut. Dere kan bruke den vi 
laget i 2018 eller lage deres egen. Trykkfil kan sendes på epost.  
https://drive.google.com/file/d/1MXzN_g4hjsEXCiT4m47L8iQTy_55gkBC/view  
 

• Plakater: MEAction har laget MillionsMissing-plakater og bannere dere evt. kan 
trykke opp: 06 - Signs and Posters – Google Disk 
 

• Bilder: MEAction lager hvert år MillionsMissing bilder som kan deles i sosiale medier. 
Bilder for 2022 er ikke klar enda, men her er bildene for 2021: Graphics – Google Disk 
 

• Grafiske bilder for å markedsføre arrangementet kan lages gratis i www.canva.com, 
evt. av en grafisk designer. Det er ikke nødvendig, men man blir mer synlig.  
 

• MillionsMissing Aksjonskrav ble utarbeidet i 2016. Dersom dere ønsker å lage plakat 
av disse kan trykkfil sendes. Bilde til bruk i sosiale medier kan også sendes på epost. 
https://drive.google.com/file/d/18KqkmenjgPwklIreKkhV7oegENrJIQ_5/view  
 

• Skal dere ha appeller? Forslag: fagperson, politiker, pårørende og pasient.  
Varighet 5-20 min. per person. Det kan også være lurt å ha en konferansier.  
 

• Honorar: Ingen tok honorar for å holde appell, men vi dekket flyutgifter for 
tilreisende appellanter. Samt fikk vi sponset hotellovernatting til de som ønsket det. 
 

• Musikalske innslag: Finnes det noen i nærområdet som vil stille opp gratis?   
 

• Gaver: Alle som bidro på scenen fikk en gave som takk. Vi fikk dette sponset.  
2018: Blomster. 2019: prof. Ola Didrik Saugstads bok (sponset av forlaget).  
 

• Forskning: Skal dere samle inn penger til forskning? Velg en mottaker og opprett en 
Spleis. Her kan dere også markedsføre arrangementet. Vi fikk i tillegg låne Vipps og 
kontonummer til ME-foreningen i Rogaland, som ble delt i sosiale medier.  
 

• Antrekk: Alle frivillige brukte MillionsMissing T-skjorter under arrangementet, trykket 
i Norge. Dette er mer komplisert nå, da MillionsMissing er merkevarebeskyttet og  
T-skjorter kun kan bestilles fra utlandet: https://millionsmissing.meaction.net/shop/  
 
Et rimeligere alternativ er å evt. bestille MillionsMissing Buttons som alle bruker.  
 
NB! Vær obs på norske importregler ved evt. bestilling av T-skjorter. 
 

https://drive.google.com/file/d/1MXzN_g4hjsEXCiT4m47L8iQTy_55gkBC/view?
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1vNBaIMWlo5IF2Pbxek9EqWYKaT1n-EFd&data=04%7C01%7C%7C06d6fb00d88c40efad0208d8ff426e19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637540008059560371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KjXhyEEM1ETk%2BLjrCtQ%2FstdbYhOmBekzanDW8wluJS8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1PkjUyakPr8zjtuc7gyHHPckc444NWpcX&data=04%7C01%7C%7C06d6fb00d88c40efad0208d8ff426e19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637540008059570336%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hVexEua%2FmrUSoWClAdoRjOodfNCKb7htHO0tW6cZo3U%3D&reserved=0
http://www.canva.com/
https://drive.google.com/file/d/18KqkmenjgPwklIreKkhV7oegENrJIQ_5/view
https://millionsmissing.meaction.net/shop/
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• Fotograf: Vi ble sponset av fotograf som tok bilder under arrangementet + av skoene. 
 

• Live-streaming: Kjenner dere noen som kan filme og evt. sende appellene direkte på 
FB-siden deres? Opptak kan evt. deles på YouTube etterpå.  
 

• Markedsføring: I tillegg til FB, finnes det lokale nettsider der arrangementet kan 
registreres? Kan dere lage en flyer som deles ut og henges opp ulike steder?  
 

• Media: Send invitasjon til lokale medier, sammen med programmet og litt 
informasjon om ME og MillionsMissing (global pasientbevegelse, grunnlagt i 2016)  
 
Send kopi av evt. medieomtale til MEAction, da de samler pressedekning av 
MillionsMissing på sin nettside: https://www.meaction.net/meaction-in-the-news/  
 

• Politikere: Send invitasjon til lokalpolitikere og politiske partier dersom dere har 
appeller. Kontakt kommunen for epost til bystyrerepresentanter.  
 

• Sponsorer: Skriv i søknaden hvordan de vil bli markedsført som takk for støtten. 
Forslag: 
  

o I separate takkeposter på FB i forkant av arrangementet 
o Fra scenen under arrangementet 
o I felles takkepost på FB etter arrangementet 
o Send gjerne også et felles brev etter regnskapet er oppgjort, dersom dere 

sitter igjen med overskudd til ME-forskning. 

• Inspirasjon: Ta gjerne en kikk på MEAction sine MillionsMissing kampanjefilmer: 
 

o 2016: https://youtu.be/GolQjX7P4Qc 

o 2018: https://youtu.be/9afHZ8HB8xE  

o 2019: https://youtu.be/xsvvK7Gr8fs 

 

Håper dette kan være til hjelp dersom du/dere er interessert i å lage arrangement. 😊   
Du kan evt. se mer om postene vi delte på arrangementssidene på FB. Klikk på "Flere" i 
menylinjen, "Arrangement" og fanen "Diskusjon."MillionsMissing Stavanger | Facebook 
 
Men husk at man selvsagt ikke må lage så store arrangement som vi gjorde.  
Gjør det på deres måte! En liten markering er bedre enn ingenting.  
 

Lykke til! ❤️  
 
Vennlig hilsen 
Sissel Sunde  
 
MillionsMissing Stavanger 
 
Vedlegg: Noen grafiske bilder fra 2019 

https://www.meaction.net/meaction-in-the-news/
https://youtu.be/GolQjX7P4Qc
https://youtu.be/9afHZ8HB8xE
https://youtu.be/xsvvK7Gr8fs
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMillionsmissingstavanger%2Fevents%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=04%7C01%7C%7C06d6fb00d88c40efad0208d8ff426e19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637540008059580296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ajMuz69livrrhjGQL85OxEBC1PDyl8hwoaDjB%2Bd8m2A%3D&reserved=0
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Program 2019 
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Flyer som ble utdelt og hengt opp 

på offentlige steder 
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Markedsføring i sosiale medier 2019 

  

 
 

 

 

 

 

Forsidebilde på Facebook 2019 

 

 

 

 

Presentasjon av komiteen 2019 
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Innsamling forskning 2019 

 

 

 

 


