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RAPPORT

Utvärdering av styrelsens februarimöte 2017
Utvärderingen avser styrelsens februarimöte 2017. Den besvarades av sex ledamöter. Svarsalternativen
var; 5 - stämmer helt, 4 - stämmer bra, 3 - stämmer någorlunda, 2 - stämmer dåligt och 1 - stämmer inte
alls. Siffran i den blå stjärnan till höger om cirkeldiagrammen visar ett snitt för svaren på den frågan.

Mötets sammanlagda betyg

Underlag och förberedelser
Kommentarer
- Vi kunde varit mer aktiva i forum!
- Bra med tydlig info kring tekniken!
- Av någon anledning börjar alltför ofta diskussionerna i forum väldigt sent, vilket gör att det är
svårt att hinna med att ev. kommentera på andras inlägg innan deadline tre dagar innan
möte. Särskilt den här gången då vi fick en extra fråga ganska sent, men som orsakade en
del inlägg.

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

Underlagen till mötet var tydliga, lättlästa och gav tillräckligt med information
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Styrelsen använde forumet till konstruktiva diskussioner, vilket underlättade mötet.

Under mötet
Kommentarer
- Kunde funka för att avlasta de ordinarie mötena, men inte ersätta dem.
- Mycket barnsjukdomar, men det kändes osäkert och ineffektivt.
- Över förväntan! VÄldigt kul att det gick så bra!
- Lite teknikstrul men överlag var systemet bra. Hade varit bra att ha tydligare backup-lösningar
om det inte hade funkat. Vad hade t ex hänt om mötesordföranden eller skerariatet inte kunde
koppla upp sig? För vissa frågor funkade det bra med videokonferens, men för andra funkade
det sämre. Frågor där mycket diskussion krävdes passar sig inte så bra, men enklare
uppdateringar/frågor/informationspunkter funkar,
- Fungerade bättre än förväntat, även om det var några som hade problem med sina
uppkopplingar. Hade varit betydligt mer besvärligt om det hade varit ordförande eller
sekretariatet… Längden på mötet var lagom - hade varit jobbigt att sitta mycket längre än så.
- Med beslut avser jag enbart diskussionen.
- Bra med talar-ordningen.
- Funkar inte så bra med långa dragningar i videokonferenslösningen. Vissa i styrelsen var
väldigt passiva, svårt att förstå om det var på grund av att de lyssnade och höll med, eller om
de inte hängde med.
- Ang. upplägget så var det inte optimalt att ta diskussionen om GS personalsamtal via video.
Den punkten hade också behövt mer tid.

Det fungerade bra att ha ett videokonferensmöte.
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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.
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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.
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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

Styrelsemötet var inspirerande, spännande och gav mig ny energi
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Jag är nöjd med min egen insats under mötet.

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

Kanske kunde vi ha flera kortare distans-möten av detta slag under året för att klara av
vissa punkter på styrelsens bord och därigenom avlasta agendan på de fysiska mötenaN/A
Effektivt att kunna ha möte “hemma”.
Se kommentarer om videokonferens.

Kommentarer om ditt boende och din resa
-

Lite besviken på brist på fika.
N/A
Det känns ba att vi använder våra ekonomiska medel mer effektivt genom denna typ av
möten.
N/A
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