KOMMUNIKATIONSUNDERSÖKNING
Att: Svenska Bouleförbundets distrikt
Bakgrund och syfte
Svenska Bouleförbundets styrelse ser det som en av sina viktigaste uppgifter att informera sina
medlemmar om pågående och kommande aktiviteter.
Av stor vikt är givetvis även att alla medlemmar känner att de får information av rent administrativ
art. Målsättningen med den här undersökningen är att distrikt och klubbar skall berätta vilken
information de vill ha och i vilken form.
Denna undersökning skickas enbart till distrikten (efter beslut på ordförandekonferens 19-20 okt)
vilket innebär att respektive distrikt har ett ansvar att själva involvera sina klubbar och dess
medlemmar i besvarandet av undersökningen.
Samtidigt anslås undersökningen på vår hemsida så att var och en kan se och fundera över de frågor
vi ställer oss för att sedan dela med sig av tankarna till sitt distrikt. Vi vill skapa bästa möjliga
information och kommunikation i förhållande till de resurser vi har. För att kunna göra det behöver vi
få reda på vad förbundets medlemmar tycker är viktigt och bra, vad vi ska prioritera, och därför ber vi
er i distriktsstyrelserna att ta er tid för att få frågorna besvarade på bästa möjliga sätt, med så bred
förankring som möjligt.
Tankarna med denna undersökning är bl.a. att besvara följande frågor:




Vad vill distrikt och klubbar ha för information och i vilken form?
Vad vill medlemmarna ha?
När vill man ha denna information?

SBF:s kommunikation och information idag
Kanaler







Hemsida
Nyhetsbrev
Magasinet
Facebook
Bouleklubbars hemsidor
(Webbsändningar)

Idag prioriterar styrelsen följande:




Info från förbund till distrikt och klubbar.
Förbundsarrangemang och mästerskap, såväl nationella som internationella.
Vi kan/ska inte bevaka alla tävlingar – eller?
Nyhetsbrevet är en viktig kanal men läses inte av särskilt många.
Varför?

Undersökningen

Nedanstående frågor graderas från 1-5 samt ”kan ej svara”. 1 är lägsta betyg och 5 är högsta.

1. Vad tycker ni om hemsidan svenskboule.se?
1 2 3 4 5 Vet ej
Kommentar:

2. Vad tycker ni om Svensk Boules nyhetsbrev?
1 2 3 4 5 Vet ej
Kommentar:

3. Vad tycker ni om magasinet Svensk Boule?
1 2 3 4 5 Vet ej
Kommentar:

4. Vad tycker ni om Facebooksidan Svensk Boule?
1 2 3 4 5 Vet ej
Kommentar:

5. Om ni har 100 kronor och varje produkt ovan (hemsidan, nyhetsbrevet, magasinet och
Facebooksidan) kostar 50 kronor – vilka skulle ni köpa?
Svar och kommentar:

Rangordna!

6. Från det ni helst läser till det som är minst viktigt. 1 = Det ni helst läser osv.
Reportage inför svenska elittävlingar – seriespel, Svenska Cupen och de nationella tävlingarna.
Reportage om landslagsaktiviteter – uttagningar, förbundskaptenernas tankar, inför mästerskap och
andra tävlingar.
Reportage om mindre verksamheter inom förbundet – enskilda klubbars aktiviteter etc.
Information om bidragsansökningar, anmälningsdagar för seriespel och andra föreningsrelaterade
göromål.
Referat/sammanfattningar efter avslutade svenska tävlingar.
Referat/sammanfattningar efter landslagstävlingar – inklusive mästerskap.
Liverapporteringar från slutspelen i svenska tävlingar.
Liverapporteringar från EM och VM.
Rapporter om styrelsens arbete.
Rapporter om vad som pågår inom de internationella förbunden – FIPJP och CEP.
Porträtt av enskilda personer som på ett eller annat sätt utmärkt sig – spelare, arrangörer, ledare
osv.
Kommentarer till ovanstående kan ges här:

7. Vilka tävlingar ska vi bevaka framöver?
Vilka tävlingar är viktigast att få färska rapporter ifrån (via hemsida/Facebooksida) – rangordna
från 1 och så vidare!
Svenska Cupen öppen final
Svenska Cupen dam final
Svenska Cupen veteran-55 final
Svenska Cupen veteran-65 final
Elitserien sammandrag 1
Elitserien sammandrag 2
Elitserien slutspel
Veteranelitserien, inklusive slutspel
Veteranernas landslagskval
SM
Varbergs Strandcup
Lindomespelen
Nordic Petanque Weekend
Fyrlingen
Herr-VM/EM
Dam-VM/EM
Junior-VM/EM
Veteran-EM
NM
Europacupen

Kommentarer till ovanstående rangordning:

8. Välj antingen eller!
Ringa in det alternativ ni förordar (om vi bara har råd med det ena).

Webbsändning från Svenska cupens final & elitserieslutspelet ELLER Svensk Boule Magasin

Liverapporter från EM och VM ELLER Svensk Boule Magasin

Webbsändning från Svenska cupens final & elitserieslutspelet ELLER liverapporter från EM och VM

Avslutningsvis vill vi ha era synpunkter på följande frågor:

9. Tycker ni att ni får tillräcklig information om förbundsstyrelsens arbete via ordförandens
månadsbrev?
Ja Nej Vet ej
Kommentar:

10. Tycker ni att protokollen från förbundsstyrelsens möten bör publiceras på hemsidan?

Ja Nej Vet ej
Kommentar:

Denna undersökning kan inte bli alldeles fullständig och utförs av kostnadsskäl av förbundsstyrelsen i
samverkan med förbundets informatör.
För att ni skall känna att det finns utrymme för helt fria tankar kan dessa formuleras under denna
rubrik.
Exempel på fria frågor är:
Vilken information efterfrågas mest av distrikt/klubbar/enskilda medlemmar?
Hur kan förbundet förbättra sin kommunikation med distrikt och klubbar?
Ge under nedanstående rubrik en kort redovisning av hur ni önskar att förbundets kommunikation
med sina medlemmar skall ske.

Fritt forum:

När ni är klara:
Distriktens svar på denna undersökning skickas via e-post till:
dag.hervieu@svenskboule.se alternativt via brev till:
Dag Hervieu
Diligensvägen 96
131 48 Nacka
Vi ber er att sända svaren så fort ni kan men givetvis är det viktigaste att respektive distrikt känner
att det besvarat frågorna så bra som möjligt!

Frågor kring denna undersökning kan ställas till:
Dag Hervieu: dag.hervieu@svenskboule.se
Ingela Eriksson: ingela.eriksson@svenskboule.se
Lasse Franck: redaktionen@svenskboule.se

