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Enkät för föreningar och organisationer
Bästa Mellersta Österbottens förenings- eller organisationsrepresentant,
Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten -projektet började hösten 2017 sin
verksamhet för landskapets föreningar och organisationer. Projektets främsta mål är att säkra
föreningarnas position och verksamhet, förtydliga föreningsfältets verksamhet och utveckla
kommunikationen med hjälp av digitala möjligheter. Vi strävar specifikt efter att stöda föreningarna
och organisationerna i dom pågående stora förändringarnas, landskaps-, social- och
hälsovårdsreformens tid, så att föreningarnas och organisationernas viktiga roll tas i beaktande även
i fortsättningen.
För att vi ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och kunna rikta stödet till rätt behov, samlar vi nu med
hjälp av denna enkät aktuell information om samarbetet mellan föreningar och kommuner, föreningar
och landskap samt föreningarnas ömsesidiga samarbete. Vårt mål är att uppnå omfattande
information om hela Mellersta Österbottens föreningsfält. Av denna orsakt är det väldigt viktigt att just
du svarar på enkäten och berättar om din förenings situation.
Enkäten besvaras specifikt för varje förening, och besvarandet förutsätter kunskap om föreningens
verksamhet och styrelse. Vi önskar att enkäten besvaras av den person som bäst är insatt i
föreningens verksamhet. Vi använder ordet förening i enkäten, men syftar ändå på alla tredje
sektorns aktörer. Enkäten kan besvaras fram till den 16.2.2018.
Tack för dina värdefulla svar! Med hjälp av dem kommer vi närmare en välmående och jämlik
Mellersta Österbotten.
Ifall du har frågor gällande enkäten, kan du kontakta integrationsagent Hilkka Lehtinen per e-post på
hilkka.lehtinen@siltakokkola.fi eller per telefon (vardagar kl 9-15) på telnr. 0401439729. Ifall du har
frågor gällande själva projektet, kan du kontakta organisationsagent Nora Birkman per e-post
nora.birkman@siltakokkola.fi eller per telefon på telnr. 0401429157.
*Pakollinen

1. 1. Föreningens namn *

2. 2. Svararens roll i föreningen: *
Merkitse vain yksi soikio.
Löntagare (arbetstagare, ledare, koordinatorer etc. övriga personer som får lön eller
ersättning)
Förtroendeman (styrelsemedlem, även ordförande, viceordförande etc.)
Volontär
Medlem
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3. 3. Föreningens hemort eller geografiska placering i landskapet: *
Merkitse vain yksi soikio.
Karleby
Kannus
Kaustby
Toholampi
Vetil
Halso
Lestijärvi
Perho
Kronoby
Reisjärvi
4. 4. Föreningens struktur: *
Merkitse vain yksi soikio.
En lokalförenings grupp eller avdelning
En lokalförening som verkar i en kommun
En lokalförening som verkar i flera kommuner
En regional förening som verkar på hela Mellersta Österbottens område
En regionalförenings lokalförening eller -grupp
Landsomfattande förening (som inte har skilda lokalföreningar)
5. 5. Antalet styrelsemedlemmar i föreningen: *

6. 6. Styrelsemedlemmarna i föreningen är: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Under 30 -åriga
30-62 -åriga
Över 62 -åriga
7. 7. Föreningen representerar följande sektor: *
Merkitse vain yksi soikio.
Social- och hälsovård
Sport och idrott
Kultur (även konst-, tradition- och hembygdsföreningar)
Invånarverksamhet (bya- och stadsdelsföreningar)
Pensionärs- och veteranföreningar
Hobby-, rådgivnings- och fritidsföreningar
Ungdomsförening
Internationell verksamhet (t.ex. vänskapssamfund)
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8. 8. Föreningen har följande verksamhet:
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Varje
vecka

Månatligen Årligen

Färre än
årligen

Har
ej

Vägledning och rådgivning (även
konsultering)
Individuellt stöd (t.ex.
stödpersonsverksamhet)
Gruppstöd (t.ex. kamratstöd)
Evenemang (t.ex. kurser,
skolningar, seminarier, tävlingar)
Hobby-, rekreation-, och
klubbverksamhet
Öppen mötesplats (t.ex.
temacafé)
Internationell verksamhet
Läger- och semesterverksamhet
Testningar och mätningar
Utflykter och resor (även
studieresor)

Kommunikation
9. 9. Föreningen använder följande kanaler i sitt offentliga informerande: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Hemsida
Sociala medier
E-post
Tidningar
Anslagstavlor (t.ex. på väggen i affärer och offentliga utrymmen)
Brev
Muu:
10. 10. Föreningen använder följande kanaler i informerandet av sina medlemmar: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Samtal, textmeddelanden
Gruppmeddelanden, grupper i sociala medier
E-post
Brev
Muu:
11. 11. Föreningen använder följande kanaler i styrelsens inre kommunikation: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Samtal, textmeddelanden
Gruppmedlemmar, stängda grupper i sociala medier
Molntjänster (t.ex. Google Drive, Office 365)
E-post
Brev
Muu:
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Samarbete
12. 12. Föreningen gör följande samarbete med andra föreningar:

13. 13. Föreningen gör följande samarbete med kommuner:

14. 14. Föreningen gör följande samarbete med landskapet:

15. 15. Hur kunde det nämnda samarbetet (punkterna 12-14) utvecklas:

16. 16. Erbjuder kommunen (där er förenings hemort ligger) följande stöd till föreningar: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Ja

Nej Vet ej

Ekonomiskt stöd
Gratis utrymmen
Avgiftssbelagda utrymmen
Kommunikationskanaler
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17. 17. Har kommunen (där er förenings hemort ligger) en: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Ja

Nej Vet ej

Välfärdsplan
Välfärdsberättelse
Utsedd kontaktperson för
föreningar
18. 18. Ifall en välfärdsplan och/eller välfärdsberättelse finns, berätta hur föreningarna har
tagits i beaktande i dem:

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen
19. 19. Har er förening bjudits med för att delta i förberedandet av social- och hälsovårds- och
landskapsreformen? *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Inte alls Till enstaka tillfällen Regelbundet Vet ej
På kommunnivå
På landskapsnivå
20. 20. Har er förening deltagit i förberedandet av social- och hälsovårds- och
landskapsreformen? *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Ja

Nej Vet ej

På kommunnivå
På landskapsnivå
21. 21. Hur har er förening tagits i beaktande i social- och hälsovårds- och
landskapsreformens förberedelser: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Inte alls Till viss del Bra Väldigt bra Vet ej
På kommunnivå
På landskapsnivå
22. 22. Hur har er förening förberett sig inför det kommande landskapsvalet:

Tankar och önskemål
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23. 23. Hurudant stöd önskar du för din förenings verksamhet och för att kunna utveckla din
förenings verksamhet (t.ex. skolningar, evenemang, rådgivning)? Från vilket håll skulle du
vilja få stödet i fråga?

24. 24. Önskemål, behov och hälsningar till Föreningarna med i förändringen i Mellersta
Österbotten -projektet:

Tack för dina svar!
Skicka dina svar med Lataa/Ladda-knappen.

Palvelun tarjoaa
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