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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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