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

Underlagen till mötet var tydliga, lättlästa och gav tillräcklig information

Styrelsen använde vårt forum för konstruktiva diskussioner, vilket underlättade mötet

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

- Vi behöver fortfarande ett nytt forum, särskilt när det är så mycket aktivitet som det blev bitvis inför det här mötet.

-  Protokollsproblemet denna gång blev påtagligt. 
Sedan var det inte bra att de skriftliga underlagen bara lades ut på golvet  strax innan vi skulle börja. 

- Bra diskussioner i forum, men olyckligt att diskussionen om informatörer i utbildningsstrategin kom så sent - 
hade kunnat kanske behandlats tydligare i underlagstexten.

- Något underlag kom sent



Föredragningarna av underlagen var tydliga och bra

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

Vi gick till beslut efter relevanta och lagom långa diskussioner

Mötet var bra upplagt avseende fördelning av tid och innehåll



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

Våra mötesordförande var lyhörda och formulerade tydliga beslutsförslag

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

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



Jag är nöjd med min egen insats under mötet

Styrelsemötet var inspirerande, spännande och gav mig ny energi

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

- Många tunga diskussioner och därför tacksamt att mötet leddes väl. Att förra mötet inte hunnit bli "klart" med 
protokoll och styrelsen informerar hade negativ inverkan på genomförandet av detta möte på ett så bra som möjligt.

- Ibland blev det lite väl mycket informerande, och lite för lite diskuterande

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

- Bra möteslokal, men tyvärr trängselkänsla ändå. Kanske för många gäster?

- Lokalen var rymlig, vilket uppskattas! God mat också.

- Besvärligt med denhöga fläkten, vilket innebar att jag missade något emellanåt

Kommentarer om ditt boende och din resa

- Det nya boendet funkade jättebra.


