
Svar på motion från Sara-Mari Eriksson om enkät till medlemmar.

Sara-Mari Erikson har i en motion till Neuro Skellefteås årsmöte tagit upp frågan om 
hur styrelsen kan få mer information om vad medlemmarna vill ha ut av sitt 
medlemskap i form av olika aktiviteter och åtgärder. 

I motionen föreslås att styrelsen ges i uppdrag att
- Ta fram en enkel enkät
- Att enkäten skickas i pappersformat, men ska besvaras muntligt
- Att detta görs i form av samtal från styrelsemedlemmar som ringer upp på 

given tid
- Att svaren ligger till grund för aktivitetsplanering kommande mandatperiod.

Styrelsens yttrande.

Styrelsen är enig med motionsställaren om behovet av ökad kunskap och information
om medlemmarnas önskemål vad avser olika aktiviteter och åtgärder. Frågan berörs
också på olika sätt i föreningens verksamhetsplan för 2020 där bland annat ett mål är
att fler medlemmar och anhöriga deltar i Neuro Skellefteås sociala, rekreations- och 
rehabiliteringsaktiviteter.

Liksom motionären konstaterar styrelsen att enkäter och medlemsundersökningar är 
svåra att göra. De ska både vara enkla att besvara och leda till en bra svarsfrekvens
för att rätt slutsatser ska kunna dras. Förslaget att kombinera en skriftlig enkät med 
telefonsamtal bör därför ge både en mycket hög svarsfrekvens och möjlighet att –
utöver enkätfrågorna – även lyssna in olika personliga reflektioner från våra 
medlemmar. 

Ett intressant område i detta sammanhang är bland annat våra medlemmars intresse
för och förutsättningar att använda digital teknik för att underlätta framtida 
kommunikation och information i frågor som är viktiga för både medlemmar och 
anhöriga.

Den utformning av enkät/medlemsundersökningen motionären föreslår kräver såväl  
kompetens, till exempel när det gäller enkätutformningen, som en betydande 
arbetsinsats när det gäller att ringa upp alla medlemmar. Organiseringen och 
samordningen av detta arbete måste därför planeras noggrant. Samtidigt bedömer 
styrelsen värdet av en personlig kontakt med våra medlemmar som mycket högt.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

Att  uppdra till Neuros styrelse att - via enkäter kombinerad med telefonkontakt -
genomföra en medlemsundersökning om medlemmarnas önskemål vad avser olika 
aktiviteter och åtgärder 

Att  svaren ska ligga till grund för föreningens verksamhetsplan för år 2021. 


