Sammanfattning av GTFF:s medlemsenkät
GTFF består av 187 medlemmar varav 65 besvarade enkäten dvs ca var tredje.
Enkäten har 27 frågor, de flesta om information och kommunikation mellan
medlemmar och styrelse samt medlemmar sinsemellan. Några frågor berör
gemensamma aktiviteter. Flertalet frågor har svarsalternativ mellan 1-5, mest
positivt är 5, vissa besvaras med ja, nej, sällan mm. En enkel sammanställning
av svaren på frågorna (de flesta) bifogas och anger andelen positiva svar.

Vad är medlemmarnas mest positiv till, vad bör utvecklas, vad
kanske kan tas bort och upphöra?
Information och kommunikation
Medlemsbreven som informationskanal får högst betyg både i nyttjande och till
sitt innehåll. Informationstavlorna uppfattas också positivt.
Informationspärmarna får låga värden. Styrelsen beslöt mot den bakgrunden att
inte längre använda sig av pärmarna.
Att 74 procent anser att fakturor på mail vore bra antyder att många har och
håller sig uppkopplade på Internet och att mer information kan spridas digitalt.
Att 71 procent anser det lätt att kontakta styrelsen kan tyckas ok, men borde
ligga betydligt högre med tanke telefon, mail och sms.
Hemsidan får i den här mätningen ett relativt lågt betyg, men genom att samla
alla grundläggande dokument om föreningen har den sitt självklara värde.

Gemensamma aktiviteter
Midsommarfirandet får ett mycket högt betyg och intar en särställning bland de
aktiviter som anordnas inom ramen för GTFF. Det betonar vikten av att det finns
en bemannad organisation för de olika uppgifter som firandet kräver.

Kommentarer
En undersökning med en svarsfrekvens på 35 procent gör det svårt att dra
några generella slutsatser. I ett annat sammanhang skulle en sk bortfallsanalys
genomföras för att utröna om det fanns systematiska skillnader i uppfattning
mot övriga 65 procent. Men nu är det en frivillig förening för i huvudsak
fritidsboende. Svarsfrekvensen skulle därför kunna tolkas som att ”hälsan tiger
still”. Man är i allt väsentligt nöjd med hur GTFF sköter sitt åtagande. De allra
flesta, kanske alla har fokus på rekreation. De som vill utveckla de sociala
aktiviteterna på Muskö sköter det på egen hand och utan behov av stöd från
föreningen.
Bland fritextsvaren finns många synpunkter och förslag utan att kunna urskilja
tydliga mönster och gemensamma uppfattningar. Det finns de som vill göra mer
medan andra är nöjda med som det är. Vad som förtjänar att uppmärksammas
är dock hemsidans aktualitet som central informationskanal med tätare
uppdateringar och lösenordsskyddad medlemsförteckning.

Hur många svarade positivt

%

Information och kommunikation:
Läser du medlemsbreven (4,5 i poäng)

92

Är innehållet bra (4,5)

89

Kommer breven tillräckligt ofta (4,5)

72

Vill du få GTFF-fakturor på mail (ja)

74

Är det lätt att få kontakt med styrelsen (ja)

71

Går du på årsstämman (ja, ibland)

62

Är årsstämman intressant? (4,5)

67

Läser du informationen på informationstavlorna (4,5)

63

Är informationen på tavlorna relevant (4,5)

66

Hur ofta besöker du GTFF på Facebook (ofta-2-3 ggr/mån)

36

Är informationen på Facebook relevant (4,5)

44

Läser du i informationspärmen (ja, sällan/sporadiskt)

25

Hur ofta besöker du GTFF:s hemsida (Ofta-2-3 ggr/mån)

21

Är informationen på hemsidan relevant (4,5)

43

Gemensamma aktiviteter:
Är midsommarfirandet ett trevligt inslag (4,5)

86

Deltar du i midsommarfirandet (4,5)

85

Är fisketävlingen ett trevligt inslag

62

Brukar du delta i fisketävlingen (ja)

23

Är firandet av Valborg ett trevligt inslag (4,5)

61

Brukar du delta i Valborgsfirandet (ja)

54

Är zumba ett trevligt inslag (4,5)

39

Brukar du delta i zumba (ja)

9

Är golftävlingen ett trevligt inslag (4,5)

34

Brukar du delta i golftävlingen (ja)

8

Skulle du generellt vilja jobba mer aktivt i föreningen (ja)

2

