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Enkätresultatet.

Medlemsenkäten för veteranklubben utsändes samtidigt med kallelsen till årsmötet 2002. Den
har också varit tillgänglig på hemsidan samt på själva årsmötet, där också medlemmarna
uppmanades att höja svarsfrekvensen.
Trots detta hade det vid årsskiftet endast kommit in 88 svar d v s bara 24% hade svarat.
Eftersom det inte utgör ett slumpmässigt urval kan inte generella statistiska slutsatser dras av
materialet. Man kan dock anta att de medlemmar som svarat är aktiva och intresserade av hur
klubbens verksamhet utvecklas.
Enkäten var uppbyggd med en fråga som avsåg att ge ett huvudbetyg på verksamhetens möten
och resor samt tre frågor runt våra respektive möten. Dessutom fanns specifika frågor om
alfa-nytt och klubbens hemsida. Vidare fanns plats för övriga synpunkter och förslag.

I vissa fall har svar utelämnats respektive flera svar avgivits på respektive fråga. Förutom
under Huvudintryck har bortfallet i form av ”Vet ej” respektive uteblivet svar ej medräknats
då de inte tillför någon ny information.

Huvudintryck.

Som synes, ett klart positivt betyg.

Huvudintryck av möten och resor hittills.
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”Vet ej” förklaras av att en del inte bildat sig någon uppfattning, en del är nya, andra har inte
deltagit av andra orsaker.   
Bland positiva kommentarer märks ”Vi har så kul ihop.” ”Kul att träffa gamla
arbetskamrater.” ”Omväxlande bra program, bra ledning.” ”Bra, men förnyelse är inte fel.”
”Trevlig samvaro till bra pris”.
En kommentar lyder:
”Skulle vara trevligt med någon mer professionell föredragshållare som behandlar teknik,
försvarspolitik etc.” Någon annan saknar också mer seriösa föredrag.
Några beklagar att träffarna delvis sker på arbetstid och föreslår aktiviteter på lördag/söndag i
stället.
Mest negativ är en medlem som ”avskyr båtresor.”

Vårmötet.

Vårmöte, andel svar per alternativ
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För ”Kostnad per person” har majoriteten uppgivit till 250:- för dagtur till Åland (som
tidigare) och 500:- för Dygnskryssning.
Ett förslag till bussresa är ”som t ex resan till Siljan för ett par år sedan.”
Förslag på annan form: ”Skärgårdskryssning.” ”Kvällstur i Stockholms skärgård med musik
och dans.” ”Träff i Göteborg en soooolig dag i slutet av maj.” ”Aktivitet utanför arbetstid.”
”Studiebesök med lunch + ett par timmars samvaro med middag.”  ”Någon plats på land, ej
båt.”

Höstmötet.

Här har fem medlemmar kryssat i Annat förslag varav två rör annan lokal. Eftersom
lokalalternativen även påverkar programförslagen har dessa tagits med i Annat förslag under
programalternativ.
Konkreta lokalförslag är Pripps, Cosmonova och Tekniska museet.



Som synes har många kryssat i flera alternativ. Den vanligaste kombinationen är Föredrag och
Studiebesök.
Någon föreslår Musik utan dans och någon Musik och dans vid speciella tillfällen.
Som föredragsämne föreslås ”något som rör oss äldre”.

Årsmötet.

Av de som svarat på årsmötesfrågan anger 95% att vi kan fortsätta som tidigare.
Ett par vill ha annan plats med bättre kommunikationer. Barkarbyrestaurangen föreslås.

alfa-nytt.

Av de som svarat på frågan anser 58% att det är tillräckligt med svartvit tidning. 39% tycker
det är viktigt med färgtryck, särskilt vad gäller (person-)foton. Någon föreslår ett färgnummer
per år en annan ett färg och två svartvita nummer per år. Färg vid god ekonomi är en annan
synpunkt.
Ett annat förslag är att avveckla den tryckta och pappersutburna tidningen och sända ut
tidningen elektroniskt.

Hemsidan.

Endast två av dem som angivit att de har tillgång till Internet har kryssat för att de Aldrig eller
mycket sällan tittar på klubbens hemsida.
10% av enkätsvaren saknar svar på frågan om Hemsidan. Vi vet inte om de har tillgång till
Internet och om de i så fall tittar på hemsidan eller inte.
Mer än hälften av de som svarat tittar ibland.

Höstmöte, svar per programalternativ
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Andel av antal svarande
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Övriga synpunkter och förslag.

Vissa av dessa har behandlats under respektive fråga.
Förutom positiva kommentarer som ” Kör på, jobbet uppskattas!” och ”Jag tycker ni gör ett
mycket fint jobb i styrelsen och är en mycket tacksam medlem.” finns det två konkreta
förslag:

1. Mellan vår- och höstmöte: Studiebesök på t ex DN tryckeri, Pripps öl, några av Tekniska
museets vänners träffar, Stadsmuseet (stor samlingssal), Wasamuseet (kul när vi var där
senast!).

2. Kontakta alla som skulle kunna vara medlemmar, men ännu inte är det.

Slutsats.

Även om svarsfrekvensen varit låg vet vi nu mera om medlemmarnas syn på verksamheten.
Alla har haft möjlighet att framföra förslag till ändringar. I huvudsak tycks de flesta vara
nöjda med verksamheten som den bedrivs för närvarande.
Presidiet tackar alla som svarat och gett oss värdefulla synpunkter för vårt fortsatta arbete!


