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Underlag och förberedelser 

Underlagen kom när de skulle och gav mig tillräckligt med tid för att sätta mig in i frågorna

Stämmer helt 3 50%
Stämmer delvis 3 50%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Underlagen till mötet var tydliga, lättlästa och gav tillräcklig information

Stämmer helt 2 33%
Stämmer delvis 4 67%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Styrelsen använde vårt forum för konstruktiva diskussioner, vilket underlättade mötet



Stämmer helt 2 33%
Stämmer delvis 3 50%
Stämmer dåligt 1 17%
Stämmer inte alls 0 0%

Reflektioner och kommentarer angående svaren om "Underlag och förberedelser" - förklara gärna 
ditt omdöme!

– Inte så mycket diskussioner i forum inför mötet denna gång

Under mötet 

Föredragningarna av underlagen var tydliga och bra

Stämmer helt 3 50%
Stämmer delvis 3 50%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Underlagen och föredragningarna gav styrelsen relevant och tillräcklig information för att fatta bra och 
välinformerade beslut



Stämmer helt 2 33%
Stämmer delvis 4 67%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Vi gick till beslut efter relevanta och lagom långa diskussioner

Stämmer helt 4 67%
Stämmer delvis 2 33%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Mötet var bra upplagt avseende fördelning av tid och innehåll

Stämmer helt 5 83%
Stämmer delvis 1 17%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Alla styrelsens ledamöter bidrog till diskussionen och hjälpte oss att komma i mål



Stämmer helt 4 67%
Stämmer delvis 2 33%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Våra mötesordförande var lyhörda och formulerade tydliga beslutsförslag

Stämmer helt 5 83%
Stämmer delvis 1 17%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Jag blev respekterad och de andra i styrelsen lyssnade på mig (även om jag inte nödvändigtvis övertygade 
dem)

Stämmer helt 6 100%
Stämmer delvis 0 0%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Våra diskussioner och beslut höll sig på en strategisk nivå och handlade om rätt saker



Stämmer helt 3 50%
Stämmer delvis 3 50%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Styrelsemötet var inspirerande, spännande och gav mig ny energi

Stämmer helt 5 83%
Stämmer delvis 1 17%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Jag är nöjd med min egen insats under mötet

Stämmer helt 5 83%
Stämmer delvis 1 17%
Stämmer dåligt 0 0%
Stämmer inte alls 0 0%

Reflektioner och kommentarer angående svaren om "Under mötet" - förklara gärna ditt omdöme!

– Ovanligt bra möte.

– Demokratifrågan fortsatt lite spretig eftersom vi har så olika utgångspunkter och synsätt. Och den är 
inte så lätt. 



– Konstig diskussion kring medlemsforum - varför kommer denna fråga inte framåt?

– Effektivt möte

Kommentarer om praktiska arrangemang: möteslokal, mat, social samvaro etc.

– Möteslokalen var sådär. Någon sa att vi kunde varit på Park Inn i stället, och det lät som en bra idé

– Tack för kaffe och god mat. Lite väl varm och instängd lokal. När det är väldigt mycket folk på 
sekretariatet en helg bör kanske styrelsen flytta till Park Inn 

– Lite dålig luft i lokalen 

– Vi kan inte vara i ett så litet mötesrum - om det stora rummet är upptaget, bör vi boka Park Inns 
möteslokaler eller annan lokal (till rimligt pris) 

Kommentarer om ditt boende och din resa.

– Funkade bra!
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