
           Enkät   -   SSS   -  2018 
 
 
     
Bäste Medlem!    
     
 
Sölvesborgs Segelsällskap bildades som Du säkert vet år 1917.  Vi har hunnit fylla 100 år.. 
Mycket har hänt inom vår klubb under dessa år, och vi har haft en fin utveckling. 
Vi vet emellertid att förändringens vindar blåser allt starkare i vårt samhälle, och för många är det 
kanske ibland svårt att ”hänga med” i alla svängar. 
. 
För att kunna förändra och förbättra, samt även bevara det som är bra, har vi inom styrelsen beslutat 
att låta alla medlemmar få tillfälle att besvara och i egna ord ”tycka till” om vår verksamhet – dess 
inriktning – vår framtid mm. i denna enkät som vi hoppas Du besvarar. 
 
Meningen är att vi till årsmötet i januari år 2019 skall kunna presentera en verksamhetsplan som är 
grundad på resultatet av hur våra medlemmar vill att klubben skall fungera och kunna drivas vidare.  
Dina idéer och synpunkter är alltså viktiga för den styrelse som skall leda klubben . 
 
Du kan sända in denna enkät anonymt eller undertecknad – Du bestämmer själv. Vi vill ha den 
insänd senast den 31 december 2018. Om du har fått den per e-post är det naturligtvis enklast att 
besvara den samma väg.   
 
Sätt ett kryss i lämplig ruta per fråga. 
I slutet av enkäten kan Du närmare utveckla/beskriva Dina synpunkter och/eller ge förslag till 
förbättring/förändring för respektive fråga. 
Skriv då frågans nummer, och sedan Din åsikt. 
 
 
 Mycket 

nöjd 
   Nöjd    Mindre 

nöjd 
Dåligt Ej 

aktuellt 
1. Anser Du idag att Ditt medlemskap i SSS fungerar bra?      
2. Fungerar Din båtplats vid bryggan till belåtenhet?      
3. Fungerar sjösättningen bra?      
4. Fungerar upptagningen bra?      
5. Är Din vinterplats bra?      
6. Fungerar Din av- och på-mastning bra?      
7. Är tillgång till el och vatten bra?      
8. Är vår miljöstation / sophantering bra?      
9. Fungerar Ditt utnyttjande av utrustningskajen bra?      
10. Fungerar Ditt utnyttjande av klubbstugan bra?      
11. Är Du nöjd med informationen?       
12. Fungerar vår ”Arbetsfördelning” för arbeten bra?      
13. Fungerar våra arbetsdagar bra?      
14. Är Din kontakt med styrelse och funktionärer bra?      
15. Är Du nöjd med vår hemsida?      
 

Har segelbåt  
Har Motorbåt  
Endast Medlem  
 



 
 
   

Ja 
 

Nej 
Vet 
ej 

Ej 
aktuellt 

16. Är Du kappseglingsintresserad?     
17. Är Du intresserad av eskaderseglingar?     
18. Vill Du endast ha Din båt i Hejan utan att deltaga i övrig klubbverksamhet?     
19. Tycker Du att SSS skall arrangera resor till båtmässor?     
20. Vill Du ha fler aktiviteter för motorbåtar?     
21. Skall SSS arrangera fisketävlingar?     
22. Vill Du ha fler aktiviteter där hela familjen kan deltaga?     
23. Tycker Du att SSS nuvarande organisation och styrelse är bra och fungerar?     
24. Skall SSS underhålla och bevara vår Valjebrygga?     
25. Skall SSS underhålla och bevara vår brygga på Utkörnet?     
26. Skall det kosta mera att inte arbeta? (SSS måste köpa visa tjänster)     
27. Skall vi ha/ordna arrangemang (seglingar-klubbaftnar) med våra 

grannklubbar? 
    

28. Skall SSS arrangera fler kurser i ex. navigation-VHF-segling etc?     
                             
Förslag till ökad medlemstrivsel: 
 
 
 
Fler synpunkter på punkterna ovan: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Insändes till  
Sölvesborgs Segelsällskap  
Båthamnsvägen 13 
29437  SÖLVESBORG    
( Senast den 31/12-18) 
 
            ev. namn.................................................. 
      


