Frågor om nöjdhet i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar

Denna enkät syftar till att öka kunskapen om vad kommunens föreningar tycker
om samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar, samt hur vi ska arbeta
för att utveckla samverkan och våra gemensamma verksamheter.

Denna enkät gäller samverkan och inte det ekonomiska bidrag som fritidsnämnden och
kulturnämnden delar ut till föreningslivet i kommunen.

Din förenings röst är viktig, en röst som ger oss underlag att fokusera, prioritera och
utveckla områden som ni föreningar anser att vi behöver arbeta vidare med. Era svar
leder också till bättre service och stöd till er.

Enkäten är digital och skickas via e-post till samtliga föreningar som finns registrerade i
Trelleborgs kommuns föreningsregister.

Vi hoppas att så många föreningar som möjligt svarar på denna enkät, en enkät per
förening eller idrottsgren inom en förening.

Enkäten gäller föreningens samlade åsikter, och inte en enskild medlems personliga åsikt.
Diskutera enkäten med övriga medlemmar i föreningen innan ni skickar in ert svar.

Vi kommer att återkoppla resultatet.

Tack på förhand!

1. Namn på förening
______________________________

2.

Antal medlemmar i föreningen

(2)

 0-20

(3)

 21-50

(4)

 51-100

(5)

 101-150

(6)

 151-200

(7)

 Över 200

3.

Har ni en jämställd styrelse?

(2)

 Ja, minst 40% är män och minst 40% är kvinnor i styrelsen

(3)

 Nej, vår förening har övervägande män i styrelsen

(4)

 Nej, vår förening har övervägande kvinnor i styrelsen

4.

Hur ofta har ni kontakt med personal från kultur- och fritidsförvaltningen

(kansli/vaktmästare/administratörer/bibliotekarier/lärare/museipersonal/fritidsledare)?
(2)

 Dagligen

(3)

 Varje vecka

(4)

 Varje månad

(5)

 Varje termin

(6)

 Aldrig

5.

I vilka ärende brukar ni samverka med kultur- och fritidsförvaltningen (fler svar

är möjliga)?
(2)

 Hall/plan/matchbokningar

(3)

 Arrangemang

(4)

 Bidrag

(5)

 Utvecklingsfrågor

(6)

 Ledarfrågor

(7)

 Lokaler / anläggningar

6.

Hur nöjda är ni med bemötandet från kultur- och fritidsförvaltningen?

(2)

 Mycket nöjda

(3)

 Nöjda

(4)

 Varken eller

(5)

 Missnöjda

7.

Hur nöjda är ni med hur snabbt ni brukar få svar från kultur- och

fritidsförvaltningen?
(2)

 Mycket nöjda

(3)

 Nöjda

(4)

 Varken eller

(5)

 Missnöjda

8.

Hur nöjda är ni med samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen?

(2)

 Mycket nöjda

(3)

 Nöjda

(4)

 Varken eller

(5)

 Missnöjda

9.

Hur nöjda är ni med samverkan med andra föreningar i kommunen?

(2)

 Mycket nöjda

(3)

 Nöjda

(4)

 Varken eller

(5)

 Missnöjda

10.

En viktig del för oss är att hitta vägar för att informera och kommunicera med

föreningar i kommunen. Vilken är er förenings primära källa till information från kultur- och
fritidsförvaltningen?
(3)

 Anslag på anslagstavlor

(10)

 Brev

(5)

 Direkt kommunikation med politiker

(4)

 Direkt kommunikation med tjänsteperson

(9)

 E-post

(7)

 Facebook

(6)

 Hemsida www.trelleborg.se

(8)

 Instagram

(2)

 Nyhetsbrev

Övriga synpunkter eller kommentarer till kultur- och fritidsförvaltningen gällande samverkan
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Tack för ert svar!

