1 februari 2014

Resultat av ”Rundfrågan”
I början av december skickade vi ut en ”Rundfråga”,
32 % av alla medlemmarna har svarat‐ 36 personer absolut. Det är nästan tre gånger mer än på
”Rundfrågan” i början av året. En del av medlemmarna har också gett nya ideer av olika slag och erbjudit
sig att hjälpa till.
Först några förklarningar:
•
•
•

De som hade problem med den digitala pdf‐filen har löst det på olika och kreativa sätt. Tack att ni
tog upp kampen med tekniken!
På frågor som det var möjligt att ge mer än ett svar på har nästan alla tagit den möjligheten.
Frågorna, vilka aktiviteter medlemmarna har lust och vara med på 2014, kunde man missförstå i
formuleringen, då man även kunde svara med „ingen mening“, eftersom det i uppräkningen
”negativa svar” och svaret med „ingen mening“ räknats ihop.

Vi i styrelsen var i vår ambition inte alltid säkra på att vi handlar „riktigt“ och om alla medlemmar är nöjda
med vårt sätt att styra Klubben. Speciellt frågan om nya medlemmar, hur viktigt språket är och om
Klubben ska bry sig om kontakter sågs på olika sätt av Klubbens medlemmar. Vi vill representera alla
medlemmars åsikter och just därför var ”Rundfrågan” mycket viktig.
Resulatet är i varje fall basen för styrelsens verkan 2014!
Resultatet ser ni på de följande sidorna 2‐5
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H du andra interesse
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en eller ideér:
•
•
•
•
•
•
•
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Något fö
ör tonåringa
ar – tex klättrra, skridskorr på vintern, måla
m eller teeckna tillsammans
Pyssel och
o handarbeete
Vill vetaa mer om folkdräkter – vem har lust att
a sy en?

Utveckla klubbenss kvalitativt t.ex som „ssvenskt frim
mureri“/ enggagera sig kvalitativt
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2. KL UBBORG
GANISATI ON
Hurr mycket „ Svenskt“ s ka profilen
n av Svenskka Klubben
ns „medel‐ medlem“ se
s ut?

38%
3
tala brra Svenska med
m rötter i Svverige
46%
4
tala Svvenska
17%
1
måste inte tala Sve
enska

Justt här har nässtan alla svarrat med mer än ett svar och
o med extrra text och kkommentarer:
•
•
•
•
•

Måste inte
i
tala Sven
nska om det är partnern till den sven
nska medlem
mmen
Min pa
artner talar ingen svensska, men jag
g vill ha hon
nom med
Måste inte
i
tala flyta
ande, men ku
unskap skulle vara bra
Eller jusst lär svenskka
Måste förstå
f
svenskka

Î RESULTATET ÄR VÄLIG
GT KLART – SPRÅKET I SVENSKA KLUBBEN Ä
ÄR SVENSKA
A

Skaa Svenska Klubben
K
skköta kontakkter till an dra Svenskka eller Sveenskintressserade
perrsoner och institution
ner (Organ
nisationer i Sverige, Svenska
S
Klu
ubben i Ha mburg,
Sve
enska Skolaan i Kiel, Deutsch‐Sch
D
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a
12% nej
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Kommentar:
K
•
Ja – meen inte för mycket
m
•
Ja – absolut!
Î RESULTATET ÄR KLAR
RT – SVENSK
KA KLUBBEN SÖKER AKTIVT EXTEERNA KONTTAKTER OCH
H
SKÖTER DEEM
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3. FILLOSOFI
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g
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2. Vi
V vill tala svenska o ch om det inte funge
erar helt räätt – ändå fförsöka vå rt bästa

97%

bra, det
d är också min mening

0%

nej,, det ser jag iinte så

3%

inge
en mening

3. Vi
V vill ge barn
b
och baarnbarn mö
öjligheter att
a upplevaa allt sven skt och lärra sig språkket

97%

bra, det är också min mening
g

0%

nej, det
d ser jag in
nte så

3%

ingen mening
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4. Vi vill sköta Svenska kon
ntakter utan
nför Klubben
76%

bra
a, det är ocksså min menin
ng

6%

nejj, det ser jag inte så

18%

in
ngen mening
g

5. Vi
V vill cele brera sven
nsk kultur och
o svenskka tradition
ner och skaaffa en fastt plats i Ki el
med omne jd.
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bra, det är också min mening
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ne
ej, det ser jag
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12%
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g

Î MED DETTTA RESULTA
AT HAR KLUBBEN NU EN
E KLAR OC
CH KOMMUNICERBAR FILOSOFI
OCH FÖREBILD

4. I PLLANERING
G FÖR 20
014
Hur är ditt interesse för …
•

S
Svensk
biokvväll – regelbundet i den mysiga ”Film
mtheater am Dreiecksplattz”
68%

•

A
Allsångkväll
69%

•

ja, jag har intresse

Exkursion till ”Nordische
e Filmtage in
n Lübeck” i november meed eller utan övernattnin
ng
47%

•

ja, jag har in
ntresse

Plocka svam
mp på hösten
n
47%

•

ntresse
ja, jag har in

S
Svenskskola
a för vuxna so
om redan kan svenska
21%

•

ja, jag har intresse

ja, jag har intresse

Bilda en kon
nstträff
26%

ja, jag har intresse
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