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Sammanställning av HGF-enkäten - hösten 2017 

Inledning 
Styrelsen för Huddinge Gymnastikförening har ambitionen att utveckla föreningen till 
Sveriges bästa idrottsförening - det självklara valet där fler vill vara kvar längre.  
Enkäten är ett led i detta arbete och ger oss en nulägesbeskrivning att ta avstamp ifrån. 
 
Detta dokument innehåller en sammanställning av våra svar på frågorna i enkäten. Nästa 
steg för styrelsen är strategiarbete, analysera resultatet och ta fram handlingsplaner för olika 
områden. Detta kommer att ske under 2018. Det finns dock ett antal konkreta åtgärder vi 
redan nu har initierat. Här följer några: 

● Arbeta med Verksamhetsidé - Varför finns vi till?  
● Arbeta med Värdegrund - Vilken plattform och grund står vi på?  
● Arbeta med Vision - Vart siktar vi?  
● Ta fram fokusområden  
● Förbättra kommunikationen i alla led  
● Arbeta på att synas mer i kommunen 

 
Enkäten har besvarats av 260 medlemmar av 1130 vilket motsvarar 23 %. Vi tycker att den 
siffran är bra men kommer att arbeta för att höja svarstatistiken vid nästa enkät.. 
 

 
Kommentar: 
Föräldrar till aktiva är den klart största gruppen och står för närmare 50% av svaren.  
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Nedan följer svar på de frågor som skickades ut  
 

 
Kommentar 
I en stor förening är kommunikation A och O. Den måste vara dubbelriktad och ske mellan 
alla grupper i föreningen, dvs föräldrar, ledare, aktiva, styrelse, kansli, osv. Vi använder 
många kanaler så som möten, brev (papper), mail, hemsida och Facebook, för att nå ut med 
information och samla in erfarenheter och förslag på förändringar. Det är alltså 
utomordentligt viktigt att vi är bra på att kommunicera.  
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Kommentar: 

● Vi har tankar om att ändra våra arrangemang 
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Kommentarer 
I listan nedan hittar du positiva och negativa röster från enkäten. Exempel på hur de som 
svarat tycker att vi kommunicerar, samarbetar och interagerar i föreningen: 

● Alla är som en stor familj 
● Fantastisk gemenskapskänsla 
● Kansliet svarar alltid i telefon och finns där för stöttning och råd 
● Jag känner mig välkommen, får bra info om allt i föreningen, det finns tydlig struktur 

och rutiner. 
● Möjligheten att kontakta kansliet om man har frågor 
● Engagemang och lyhördhet 
● Vissa ledare är extremt bra på att kommunicera och informera skriftligt. Jag gillar de 

ledare som skickar kallelse till träningarna. 
● Ibland är det svårt med kommunikation mellan ledare 
● Den kontakt som jag har är utmärkt 
● Kommunikationen angående uppvisningar och tävlingar är inte bra 
● Info-utskicket via mail har för lite info om Gymmix 
● Förra årets GK, ett exempel på sluten organisation, ingen insyn av övriga ledare. 
● Toppstyrt 
● Informationsflöde ledare - gymnaster – föräldrar är inte bra (dock inte i alla grupper) 
● Ibland saknas information om vad som sker 
● Ganska dålig information 
● Otydlighet i vilken typ av förening man vill vara. Bredd och/elit. 
● Att nå ut. Använd Facebook mer 
● Man vet inte vad våra avgifter går till 

 


