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För att få en uppfattning om vad föreningarna inom projektområdet tyckte om projektet efter drygt 
ett år så utformades en utvärdering baserad på de sju projektmålen. Detta för att rapporten till 
förbundsstyrelsen och kongressen även skulle kunna baseras på föreningarnas erfarenheter och 
uppfattning. 
 
Tillvägagångssätt 
Frågorna sattes samman utav styrgruppen och projektledaren och mejlades sedan ut till respektive 
föreningsmejl inom projektområdet samt till de personer som varit aktiva kontakter. Totalt 42 mejl 
skickades ut. En del föreningar valde att skicka det vidare till hela styrelsen för egna svar medan andra 
svarade på ett gemensamt svar.  
 
Första utskicket gjordes den 9 februari. Sista svarsdag sattes till 25 februari. Påminnelse skickades ut 
den 17 februari. Den 2 mars kl 18.30 hölls sedan en träff att gå igenom resultatet med föreningarna i 
projektområdet med en möjlighet att utveckla resonemanget vidare.  
 
 
 

Upplägget på frågorna 

1. Ange förening eller länsförbund 

2. Hur tycker ni att projektet med föreningsutvecklare har fungerat första året? 

3. Kommentera gärna ert svar 

4. Vad tycker ni har varit bäst med projektet?  

5. Vad tycker ni varit mindre bra med projektet? 

6. Tycker ni att projektet med föreningsutvecklare bör permanentas i framtiden? 

7. Kommentera gärna ert svar 

8. Tycker ni att er förening/länsförbund genom projektet får coachning, vägledning eller utbildning i 

olika verksamhetsrelaterade frågor som exempelvis verksamhetsutveckling, föreningskunskap, 

föreningsekonomi och administration? 

9. Kommentera gärna ert svar 

10. Tycker ni att projektet är till hjälp för er förening/länsförbund i hur ni behåller befintliga 

medlemmar samt hur ni rekryterar nya medlemmar och då gärna med inriktning på yngre människor? 

11. Kommentera gärna ert svar 

12. Ser ni möjligheter med stöd av projektet att finna modeller för hur ni skapar en god samverkan 

och relation med vården? 

13. Kommentera gärna ert svar 

14. Får ni genom projektet vägledning i att ge engagerade medlemmar möjlighet att utföra sitt 

engagemang? 

15. Kommentera gärna ert svar 
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Redovisning av inkomna svar 
 
1. Ange förening 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hur tycker ni att projektet med föreningsutvecklare har fungerat första året? 
 

 

 

16. Upplever ni att er förening/länsförbund genom projektet blir mer framgångsrikt på att bedriva 

opinionsarbete? 

17. Kommentera gärna ert svar 

18. Har ni genom projektet ökat er samverkan i gemensamma frågor med andra föreningar och 

organisationer? 

19. Kommentera gärna ert svar 

20. Tycker ni att projektet skapar en bra länk mellan föreningslivet och riksförbundet? 

21. Kommentera gärna ert svar 

22. Övriga kommentarer om projektet med föreningsutvecklare. Skriv fritt, allt är av värde för vårt 

fortsatta arbete. 
 

Totalt 23 svarande 
3 av 4 länsförbund 
12 av 16 föreningar 
3 har valt att inte ange förening 
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Fråga N Medelv. Standardavvikelse Median 

Hur tycker ni att projektet med föreningsutvecklare har fungerat första året? 24 4,38 0,75 5,00 

  
 

Namn Antal 

Mycket missnöjd 0 

Missnöjd 0 

Varken eller 4 

Nöjd 7 

Mycket nöjd 13 

N 24 

  

  

3. Kommentera gärna ert svar 
 
Jag var ganska trött när 2020 startade och jag visste inte vad som låg framför mig. Det blev digitala möten 
redan i mars och det var krångligt både för mig och för medlemmarna. Hjälpen jag har fått av Anette 
Strandberg har varit ovärderlig och jag var helt plötsligt en Zoom host som kunde leda både årsmöten och 
medlemsträffar digitalt. Jag har fått mycket support och stöd från Anette som gjorde det självklart för mig 
att lära mig allt det nya. Utan henne stöd vet jag inte hur det hade gått. Våra styrelser har klarat det 
digitala och med medlemmarna går det ibland bra och ibland sämre men vi kör träffar både digitalt och 
fysiskt. 
 
 
Det har varit väldigt inspirerande att ha Anette Strandbergs om utbildat oss, uppmuntrat till nya tag :) 
Det har varit mycket positivt att kunna ha Anette som ett bollplank och framför allt att kunna träffa någon 
som har verktygen "uppifrån". Det är inte alltid lätt att ta det steget att ringa eller maila när man har 
frågor. Blir lätt glömt eller skjutit på framtiden. Med Anette har allt blivit smidigt och tryggt. 
God ambition. Vi har för lite tid, vi som är aktiva. Svårt att engagera flera. 
Från att ha undrat hur vi skulle kunna och ha tid att engagera oss i projektet framgick det ganska snart att 
man fick en massa idéer och tips och råd. Det kändes inte direkt som krav men Anette är en mästare i att 
peppa folk. Det måste sporra yngre medlemmar och det var väl meningen. Våra äldre medlemmar 
försvinner ju efter hand av naturliga skäl och är inte mycket för digitalisering. 
 

 

Tycker det fungerat bra Har varit ett stort stöd framförallt med omställningen till digitala aktiviteter. Även 
om inte alla är digitala så har vi ändå kunnat ha aktiviteter och även lockat nya personer. Alternativet hade 
varit att inte kunnat göra något alls 
En härligt pådrivande funktion som skapat många nya kontakter över hela området. 
Det blev full fart på verksamheten och nyheter varje vecka. Jag tycker att Anette är som klippt och skuren 
för detta uppdrag, Hon är ju så duktig på alla områden och dessutom hur hjälpsam som helst. Alltid lika 
vänlig och hjälper även om frågorna kanske inte är så smarta. Vår förening tycker att hon har blivit en stor 
tillgång. 
Bra handledning med medlemsintervjuerna. Vi ställde inte in utan vi ställde om och då var 
inlärning/igångsättning av Zoom en mycket positiv sak! 
 
Vi som svarar på enkäten har bara varit delaktiga delvis under projekttiden men tycker ändå att det har 
fungerat väldigt bra med mycket bra feedback från föreningsutvecklare. 
Det är mera vi som inte varit på hugget. Sjukdomar, arbete och andra saker som gjort att vi inte kunnat 
arbeta som planerat. 
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Pga Pandemin så är det svårt att utvärdera rättvist! 

Tycker att vi fått en bättre och större samhörighet med våra "grann" föreningar 

Ovärderligt! Det skulle varit bra alla år men med tanke på pandemin så blev det så mycket viktigare att få 
oss att tänka nytt utanför "så här har vi alltid gjort". Jättebra stöd med att ställa om med tekniken och helt 
rätt pushande för att utmana oss själva. Jättebra stöd och draghjälp både från föreningsutvecklaren men 
även från andra föreningar också. Vi har blivit så mycket mer "tillsammans i Neuro" :) Revirtänkandet har 
minskat och hjulet behöver ej uppfinnas flera gånger. 
Även de föreningar som inte kommit med på tåget i samma omfattning har ju kunnat erbjuda sina 
medlemmar digitala aktiviteter som andra föreningar arrangerar. 
Avståndet i Neuro Sverige har definitivt minskat och jag känner att alla medlemmar i Sverige har kunnat ta 
del av det vi skapat hittills. 

mkt positiva möten mellan föreningarna 

 

 

4. Vad tycker ni har varit bäst med projektet?  
 
I vårt län har vi långa resor i vår verksamhet och det digitala har kommit för att stanna. Vi kommer att ha 
fysiska träffar när det är ok igen men vi kommer att komplettera verksamheten med digitala träffar och 
aktiviteter. Vi har fått bättre ekonomi och medlemmarna slipper långa resor. Vi vill dock mena att det 
digitala ersätter aldrig det fysiska mötet utan kommer att vara ett kompelmen.t. 
Vi har fått mer kontakt föreningarna emellan. Det har så klart påverkats av att vi varit tvungna till en digital 
omställning - vi har verkligen behövt styrka från varandra - roligt att vi kunnat vara delaktiga i varandras 
aktiviteter. 
Framförallt är det bra att man har fått träffa andra medlemmar från andra föreningar. Det gör att man 
utbyter erfarenheter och idéer kring allt som har med vårt föreningsliv att göra. 
Engagemanget ökar generellt dvs på bred front inom alla områden. 
Det känns bra att ha en central person som håller ihop området. Man vet att det finns någon som har koll. 

Vi har blivit mer digitaliserade och hittat nya medier för att komma ut till yngre medlemmar. 

Att man fått ett ansikte av NEURO. 
Att man lätt får kontakt med Anette.  
Att man känt att Anette / NEURO funnits lättillgängligt. 
Att Anette funnits tillhands. 
Att Anette i möjligaste mån kommit till oss när vi önskade det. 
Att Anette hjälpt och stöttat oss med olika göromål. 
Att Anette pushat oss när det behövdes. 
Att Anette känns som en kompis. 

Stödet till att tänka nytt 

En sammanhållande person som gjort det möjligt att få nya infall i föreningslivet. 

Man har någon man kan vända sig till när man har frågor. 

Positiv projektledare och att hon varit lätt att nå vid frågor. 

Information att vi kan ha digitala möten via zoom. 

Anettes engagemang. Att vi snabbt lärde oss Zoom. Och kom igång digitalt. 

Svårt då vi inte varit med på allt. 
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Jag får kanske hänvisa till min föregående kommentar. Men nog har det blivit betydligt mer fart på 
verksamheten (trots pandemin). Digitaliseringen tycker vi har varit bäst med projektet och hur den kan 
användas utan fysiska möten. 

Ökat sammanarbeta mellan respektive lokalföreningar. 

Att vi fått kontakt med andra föreningar i södra Sverige. Att nya ögon utifrån har givit oss impulser. Rätt 
kvinna på rätt plats. Stort engagemang. 

Samhörighet med andra föreningar och förbund, som i sin tur leder till inspiration och engagemang. 

IT-utveckling, samarbete över gränser, nytänkande 

Att initiativet finns att vilja utveckla verksamheten. 

Att vi kunnat diskutera i grupp och kunnat tänkt till på olika diskussioner 

Att man har anställt en föreningsutvecklare som samordnar träffar, aktiviteter och har möjliggjort träffar 
på Nätet. Vi har lärt oss jättemycket och sett nya möjligheter. 
Vi har snabbt fått aktuell information som har varit relevanta för oss. Vi har även fått information om 
minder händelser i närområdet som vi skulle missat utan projektet då dessa händelser aldrig skulle nått 
riks och därför skulle dom aldrig kunnat tipsa om dom. 
- Ökat samarbete och kontakt mellan föreningarna men viktigt att någon person håller samman det så att 
det inte hamnar på en förening att dra själv. En förmån att kunna samarbeta med guldkornen i 
projektområdet :) 
- En person utifrån som ser det med nya ögon och ser möjligheter och pushar till utveckling. 

Se föregående 

 
 

5. Vad tycker ni varit mindre bra med projektet? 
 

Det har blivit ganska intensivt. Vi som har neurologiska diagnoser har våra begränsningar. 

Kan just inte komma på något ... 

Ingenting. 

Kan inte hitta något negativt 

INGET 

Ibland svårt att se den röda tråden förbund länsavdelning och projektet och fortfarande svårt att få en 
tydlig bild av länsavdelningarna 

Har inget att klaga på. 

I och med pandemin blev det kanske lite för mycket och för stort för en person att stötta alla. 

hela lokala styrelsen har inte fått vara delaktig i arbetet 

CORONA!!! Svårt och jämföra med andra perioder. 

vi har saknat mötestider i god tid och anteckningar, svårt att finna när man inte är en IT-person. 

Det skulle väl vara att några av oss känner oss lite skyldiga för att vi inte har så mycket tid att delta i de 
medlemsaktiviteter som ofta erbjuds t.ex. videofika, zumba och sådant. Det har hänt att det kommer kritik 
från andra medlemmar. 
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Covid-19 har hämmat fysiska möten! Svårt att hänga med digitalt via Zoom av föreläsningarna på kick-
offen på Valjeviken. 

Det har varit svårt att få kontinuitet med anledning av byte av styrelsemedlemmar. 

(corona) att vi ej träffas 

Otydligt vad och var man kan uttrycka frågor om vad som gjorts. Har något förbättrats? 

Varit med på styrelsemöte. Tycker att detta vi diskuterar rör bara styrelsen 

Det är lite svårt att se nu när läget är som det är. 

Tidspress. Många mål att leverera i en pandemitid. Svårt att inte ha kunnat träffas som vanligt. Digitala 
möten är fantastiska men det ger ju inte samma uttryck i kroppsspråk och så vidare vilket kan skapa 
missuppfattningar. 
 
 

6. Tycker ni att projektet med föreningsutvecklare bör permanentas i framtiden? 
 
 

 

 

 

Namn Antal 

Ja 22 

Nej 2 

N 24 

  

  

7. Kommentera gärna ert svar 
 

Om den här tjänsten finns så kan vi bli lite proffsigare i vår framtoning. Det är bra med en person som ser 
verksamheten utifrån på ett annat sätt än vad vi gjorde innan. 
Det är nödvändigt att föreningarna byter erfarenheter sinsemellan - nya idéer ger nödvändig lust till det 
fortsatta föreningsarbetet. 
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Självklart vi i södra landet fortsätta med alla fördelar som föreningsutvecklaren ger oss och samtidigt vore 
det en naturlig och bra utveckling av projektet om övriga delar av landet att få sina egna 
föreningsutvecklare. Alla delar av landet borde få det lika bra som vi. 

Då vi har bråkat med Coviden är det svårt att ge en ärlig uppfattning av projektet. 

Vi tror att det behövs någon som kommer med nya idéer och får oss att se utanför "boxen". 

JA det tycker vi verkligen. För oss har det varit till stor hjälp och vi har behövt denna push efter dödsfall i 
styrelsen och i detta osäkra läge vi är ni i och med coronan. 

Tycker att det är ett bra sätt att arbeta. Men viktigt att få en tydlig rollfördelning 

Det är stor risk att föreningarna annars ramlar tillbaka till sina gamla roller. 

Vi i föreningarna kommer även fortsättningsvis behöva tips, idéer och hjälp. 

Kan hjälpa till att utveckla styrelserna i sitt arbete 

Behövs. Bra med kraftsamlande i södra Sverige. Övriga Neuro-föreningar har sett med avundsjuka på oss. 
Vilket vi har hört på t ex ordförande-fikat. Bra med start av Sitt-Zumba, som har givit ringar på vattnet. 

Men först ska alla de andra länen också få möjlighet att har en och säga sitt. 

Beror på finansieringen? 

Det stöd och hjälp vi har fått av föreningsutvecklare har bidragit till ett bättre fungerade kansli och styrelse 
som är till gagn för våra medlemmar. 
Ja, men endast om man ser frukten av nuvarande projekt och (inte minst) kommunicerar resultatet till 
medlemmar och lokalföreningar. 

Viktigt med en samordnande resurs. Tillsammans blir vi starkare. 

Tror att hela Neuro har en chans att växa och stärka sin position ute i landet. Medlemmar får ett mervärde 
med samordnade aktiviteter och de förtroendevalda för stöttning och stöd i sin roll. 
Det är så mycket enklare att kunna bolla idéer med någon så att vi inte blir hemmablinda. Bra med 
sammanhållande resurs så att vi använder våra egna resurser smart i föreningarna. Organisationen inom 
Neuro är ganska byråkratisk och trög. Vi måste våga testa. Ingen blir sur för att vi misslyckas men våra 
medlemmar ser att vi försöker och är tacksamma för det. 
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8. Tycker ni att er förening/länsförbund genom projektet får coachning, vägledning eller 
utbildning i olika verksamhetsrelaterade frågor som exempelvis verksamhetsutveckling, 
föreningskunskap, föreningsekonomi och administration? 
 

 

 

 

Namn Antal 

Ja 17 

Nej 6 

N 23 

  
  

9. Kommentera gärna ert svar 
 

Jag känner mer än tidigare att vi har en viktig uppgift i samhället. Det har varit lätt att se vår verksamhet i 
ett större perspektiv.  Dessutom har det varit givande att lära känna Neurofolk i hela landet, så har vi aldrig 
jobbat tidigare. Vi har mycket att tacka pandemin för, för vi hade aldrig lärt oss det digitala så snabbt om vi 
inte hade drabbats av detta. 
Vi har fått mycket hjälp och råd under projektperioden. Men vi har inte direkt gått igenom allt som nämns 
ovan - vi har kanske inte frågat om det. 
Vi får det som nämns ovan både genom föreningsutvecklaren och från de andra föreningarna tack vara att 
projektet har ökat samarbetet mellan föreningar. 
Inom verksamhetsutveckling har vi fått bra hjälp. De övriga områdena har vi inte diskuterat ännu, men det 
är frågor som kan behandlas framöver. 
Ja men vi behöver mer tid för detta då vi har haft det svårt att komma igång ordentligt. När Anette är 
närvarande, om det är personligen eller digitalt så blir man peppad för att hon ser ofta de enkla vägarna 
fram till resultat. 

I mycket hög grad Det är en stor samordningsvinst 

Ett enastående driv i personen med mycket värdefull kunskap. 
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Mest i verksamhetsutveckling och administration, mindre i föreningskunskap och föreningsekonomi. 

Jag är osäker om vi har ställt frågorna????? 

ABSOLUT! 

Inte för oss i styrelsen men dock för kanslisten i XXXXX. 

Önskar mer utbildning i verksamhetsutveckling efter Susanne Petersson inspirerande föreläsning som gav 
mersmak. 

Både ja o nej 

Detta har vi inte deltagit i men hade vi varit kvar i föreningen hade det säkert funnits möjligheter. 

Erbjudande har definitivt funnits inom alla delar men föreningen har inte känt behov av alla delar. 
Erbjudanden har upprepats men där är det också bra att Anette varit tydlig med att det är upp till varje 
förening vad man önskar ta del av. Det är ju svårt att blotta sig själv och ibland kan andra sätt att lösa 
uppgifter på uppfattas som kritik. I de fallen är det vi själva som inte är mogna för den utvecklingen. Den 
extra stress som pandemin orsakat kan ha försvårat. Vi får ge det tid. 
 
 

10. Tycker ni att projektet är till hjälp för er förening/länsförbund i hur ni behåller befintliga 
medlemmar samt hur ni rekryterar nya medlemmar och då gärna med inriktning på yngre 
människor? 
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Namn Antal 

Ja 17 

Nej 6 

N 23 

   
 
11. Kommentera gärna ert svar 
 

Vi har här hos oss inte riktigt hunnit med rekryteringen i allt annat som händer. 

Ja, delvis. Vi har sedan länge lite svårt att nå ut och få kontakt med de yngre medlemmarna - pga 
diagnoserna, yrkesliv- eller familjeliv. Vet inte riktigt hur vi kommer förbi detta? 

Tyvärr inte. Men den här frågan är svår och har ingen given lösning... 

Det är ett speciellt år som har gått, men vi har bl. a. fått en yngre medlem som ska hjälpa oss med sociala 
medier, så vi kan nå yngre medlemmar. 

JA men vi behöver mer hjälp. Svårt nu med coronan. 

Ja man har lättare att arbeta över gränserna 

Se föregånde fråga 

Pepp och inblick i sociala medier. 

Ett projekt i rätt riktning. Vi har ringt runt till medlemmar. 

Det har inte vår statistik visat i alla fall. 

Det har vi fått och det vore synd om det upphörde nu. 

Detta hoppas vi på! 

Vi har fått hjälp med medlemsintervjuer. Vi klarar inte av att hitta nya medlemmar. 

På grund av corona har verksamheten inte kunnat fortsätta som vanligt. 

glöm ej behålla de äldre 

Det har vi inte kommit in på. 

Genom närmare samarbete så har man kunnat plocka upp idéer och arbetssätt för att utveckla sin egen 
förening 
Yngre människor är den uppgift som är svårast. Här är det jättebra att det påbörjats en samordning inom 
hela projektområdet för att undersöka vad som efterfrågas. Det är lätt att fortsätta med de aktiviteter som 
vi alltid gjort och det gör ju att den gruppen medlemmar stannar kvar men för att locka nya medlemmar så 
krävs det att vi erbjuder bredare utbud. Även här är det för kort tid för att utvärdera men utan projektet 
hade det inte blivit något gjort i den frågan troligen. 
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12. Ser ni möjligheter med stöd av projektet att finna modeller för hur ni skapar en god 
samverkan och relation med vården? 
 

 

 

 

Namn Antal 

Ja 20 

Nej 3 

N 23 

  

  

13. Kommentera gärna ert svar 
 

När vården har tid med oss så är det bra om vi kan utveckla våra relationer. I vissa delar har vi goda 
relationer med vården men allt kan ju bli bättre. 

Detta är ett område vi kan vidareutveckla. Kontakten finns till viss del redan idag - men kan bli bättre. 

Det här är ingenting som vi har eftersökt genom projektet. 
Därav inte sagt att projektet inte KAN hjälpa oss med frågan. 

Svårt i Corona tiden 

Vi ser möjligheter att dela upp arbetsuppgifterna inom fler lokala föreningar, som sedan kan användas för 
att förbättra denna typ av frågor. 

Vi har flera idéer men behöver en del hjälp med detta. 

Absolut Även här kan finnas samordningsvinster mellan föreningarna 

Om vi samtidigt får någon eldsjäl bland medlemmarna i vår lokalförening. 

CORONA! Sjukvården har inte haft tid! Det digitala har utvecklats snabbt. Svårigheter med medlemmar 
som inte är insatta i det digitala. 
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Åter vi som inte tagit till oss stödet som vi kunnat få. 

Idag har vi inga bra möjligheter så det skulle säkert hjälpa oss. 

Igen stör pandemiläget kontakten med vården. 

På grund av corona är det svårt att svara på denna fråga. 

Viktigt. Mycket viktig och central punkt. 

Ja, definitivt. Vi är olika regioner och det fungerar olika men att dela erfarenheter är ovärderligt. Neuro 
måste bli en välkänd och självklar partner i olika samverkansgrupper mellan patient och profession. 
 
 

14. Får ni genom projektet vägledning i att ge engagerade medlemmar möjlighet att utföra 
sitt engagemang? 
 

 

 

 

Namn Antal 

Ja 19 

Nej 3 

N 22 

  

  

15. Kommentera gärna ert svar 
 

Vi börjar med att starta en diagnosgrupp digitalt med en medlem som ansvarig. Mer kan vi nog hitta 
framöver. 
Vi har fått kontakt med 1 (bättre än 0) person som är intresserade av sociala media - jättebra! Vi ska lära 
oss mer om FB, Instagram och hemsidan. 

Just engagemang är något som projektet har fört in hos oss. 

T.ex. genom olika typer av kurser och utbildningar. 
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Åter pepp, tips och idéer. 

Har fått råd och stöd genom projektet vid digitalisering. 

För vår del passar denna fråga mycket väl in på kansliet som dessutom är medlem hos oss. Hen har redan 
fått en bra relation till Anette och det kommer att påverka våra medlemmar. 
Start av diagnos-samtal. För få aktiva medlemmar. Vi aktiva medlemmar i styrelsen har fått support och 
känner ett ökat engagemang. 
Föreningsutvecklare har varit i stor hjälp i vägledning med digitalisering för möte med medlemmarna som 
har svårigheter 

I viss mån. 

Ja, inom projektet är det positivt men finns krockar när det gäller hela riksförbundet. Man måste inte sitta i 
en styrelse för att kunna engagera sig utan vi måste ta tillvara allt engagemang som finns. För en person 
som brinner för en fråga och vill sitta med i nationella möten så kan det ge en helt annan förståelse för 
organisationen att den kanske vill ta klivet att faktiskt sitta i en styrelse. Om man hindras från att delta p g 
a att det endast är för styrelsemedlemmar så kan vi förlora den medlemmens engagemang. 
 
 

16. Upplever ni att er förening/länsförbund genom projektet blir mer framgångsrikt på att 
bedriva opinionsarbete? 
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Namn Antal 

Ja 16 

Nej 7 

N 23 

  

  

17. Kommentera gärna ert svar 
 

Vi syns på ett annat sätt idag och det är positivt. 

På sikt blir vi säkert det. 

Visst är det så. Kanske inte direkt utan mer som en biprodukt till allmänt ökat engagemang. 

Det är lättare för en större organisation att påverka opinionsarbetet än om man bara är en liten lokal 
förening. 

Helheten kan bli mycket bra. Det tar tid. 

Ja man har fått mer kunskap 

Underlättar genom samverkan med andra föreningar. 

Det är viktigt att sådant arbete bedrivs på ett seriöst sätt och då behöver vi vägledning vis projektet. 

Svårt att svara på  på grund av pandemin. 

Detta får vi överlåta åt nuvarande styrelse. 

Under året har man inte kunnat vara ute och representera så mycket. Men genom gemensamt arbete med 
våra sociale medier har vi fått lära oss hur vi kan nå fler och hur vi som förening kan hjälpa varandra att 
sprida varandras budskap och på så viss bilda opinion. 
Samma som tidigare att dela erfarenheter. Inte kommit så långt i utvecklingen ännu. Svårt att ha påverkan 
i flera olika kommuner som lokalföreningen omfattar utan det blir mest Malmö. Sjukvården ligger på 
regionen och borde drivas från länsförbundet. Samarbete är enda vägen framåt. 
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18. Har ni genom projektet ökat er samverkan i gemensamma frågor med andra föreningar 
och organisationer? 

 

 

 

Namn Antal 

Ja 18 

Nej 6 

N 24 

  

  

19. Kommentera gärna ert svar 
 

Vi samarbetar med en annan förening om aktiviteter men det har vi gjort länge. Vi har vissa samarbeten 
här i Funktionsrätt där vi har våra lokaler Inte ännu - men kontakten finns där. 
Det här är en av de riktigt stora effekterna av projektet. 
Vi har redan innan projektet startades samverkan med andra föreningar och organisationer 
Delvis. 
Tyvärr inte i den utsträckning som man hade velat mycket p g a pandemin Det man utvecklat är att 
samarbeta med andra föreningar inom neuro men andra organisationer har varit svåra att nå pga 
pandemin 
Pandemin begränsar detta arbetet. 
Se föregående svar! 
Vinsten med projektet är just öppningen mellan våra föreningar. 

Aktiviteter är öppna för fler medlemmar över hela i Sverige p g a digitalt. 
Definitivt med andra Neuroföreningar men inte i samma omfattning med andra organisationer. 
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20. Tycker ni att projektet skapar en bra länk mellan föreningslivet och riksförbundet? 
 

 

 

 

Namn Antal 

Ja 20 

Nej 3 

N 23 

  

  

21. Kommentera gärna ert svar 
 

Ja vi har fått mycket mer delaktighet. Jag känner stor skillnad idag än innan. Det är därför jag skulle vilja att 
föreningsutvecklaren finns kvar. 

Nej. Men det beror nog på att vi redan hade bra kontakt med riksförbundet. 

Det blir ett språkrör för lokalföreningarna 

Mycket bra.  
Anette har blivit NEURO Riks för oss. 

Fler kanaler att få pepp, tips och hjälp. 

För vissa styrelsemedlemmar har det kanske varit det men inte för hela styrelsen 

Finns inget negativt med projektet! 

Det är vår förhoppning att så sker. 
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Verkligen!! 

Via Anette så har vi fått en bra kanal in och hon har pratat med just den på riks som det berört. Däremot 
vill jag ändå säga att jag alltid upplevt att man fått hjälp av riksförbundet, har man kontaktat fel person så 
har man blivit skickad till rätt person. 

Jättebra med en väg in och får snabb återkoppling. Olika nätverk har skapats nationellt :) 

 
 

22. Övriga kommentarer om projektet med föreningsutvecklare. Skriv fritt, allt är av 
värde för vårt fortsatta arbete. 
 

Idag är det kul och meningsfullt att arbeta. Vi gör ett viktigt arbete för människor med neurologiska 
diagnoser. Om inte vi bevakar våra intressen så gör ingen annan det. Jag tycker att vi borde kunna få 
betydligt fler medlemmar eftersom våra diagnoser är vanliga ute i samhället. Vi gör annat än att bara 
arkiverar protokoll och skrivelser och alla i organisationen ska känna det. Jag hoppas att vår 
föreningsutvecklare får förlängd tjänst för det är ett viktigt bollplank. :-) 
Jag ser gärna att projektet utvidgas så att även den norra landsändan får samma fina uppmuntran som vi i 
har haft tillgång till under en period. 

Inför liknande i hela landet. Effekterna är så överväldigande positiva. 

Svårt att svara ja eller nej. 

Vi upplever att det varit under projekttiden en positiv kick, som fått oss att prova nya saker. 

En föreningsutvecklare behövs då det finns så otroligt många åsikter och viljor. Det finns så många olika 
nivåer på hur en förening sköts eller drivs. Vill riks ha en nivå som passar deras ambitioner inom de lokala 
föreningarna behövs en föreningsutvecklare. 
Ett bra stöd och hjälp till att hitta nya vägar i föreningen även varit en brobyggare till andra föreningar 
inom Neuro 

Det är viktigt med en sammanförande länk i detta långa land. 

Jag tycker att man får mycket tillbaka när man har pratat med Anette. Jag hoppas att hon får vara kvar. 

Arbeta mer med att få med flera i styrelsen. Så de som inte varit med så länge kan komma med mer i 
styrelsearbetet och inte känner sig utanför. Oftast är dom yngre 

Bör utökas inom hela Sverige. Bra lokalt stöd för föreningar som inte har eget kansli. 

När vi nu har vant oss vid projektet och förbundet har haft turen att hitta en perfekt föreningsutvecklare så 
vore det sorgligt om projektet skulle avslutas. Det finns säkert mycket kvar att utveckla. Risken är stor att 
det som byggts upp hittills faller när ingen håller i det och pushar på. 
Vi vill ha stor satsning på de yngre, dvs de medlemmar som är under 50 år. Som med sin entusiasm och 
framåtanda tar vid. 
Bra projekt värt att fortsätta efter 2021 och utvidgas till att omfatta hela förbundet. Och att det övergår till 
en fast funktion. 
 
Samtliga svar i denna enkät har givits av hela styrelsen. 

Vi hoppas att det blir en fortsättning med projektet. 

Vi behöver aktivera våra medlemmar mer.  
-ll-             mer reklam, kanske på våra bilar mm.  
-ll-              mer quiz, utflykter i närområden. 
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Bra initiativ men jag tror vi ska utvärdera ordentligt innan detta bedöms som ett permanent projekt. Blir 
det en ‘elit’ roll kopplat till ordförandepersoner och andra nyckelpersoner inom Neuro (riks & lokalt)? 

Vi har bara varit med i början på projektet därför blir våra svar inte heltäckande. 

Om man tänker på framtiden så tycker jag att träffen vi hade i augusti var väldigt bra och viktig.  
Det som normala fall är när det ordnas något från riksförbundet är att det är så hektiskt schema så de 
spontana samverkansmöjligheterna och utbytet mellan föreningarna faller mellan stolarna. 
Vi behöver ha lite mer träffar som är "fria" men under viss styrning. I vanligaste fall hinner man bara lära 
känna den man råkar hamna bredvid vid maten och då hinner man inte ha så mycket samverkan eller 
bygga möjliga samarbete. 
När ;) det finns ett regionombud i varje region kan dessa möten bli verklighet och riks kan koncentrera sig 
på mer uppbokade träffar. 
 
Vi måste låta förändringar ta tid så mer tid behövs innan en rättvis utvärdering kan göras. 
Föreningsutvecklare ska finnas i alla delar av landet! 
Med rätt person som vågar driva på och stimulerar personer inom föreningslivet syns vi och lyckas finnas 
till för våra målgrupper. 
 
 


