Stockholm, 2009-10-22

Sammanfattning av enkätundersökning om SDFSDF -konferensen i Göteborg
29 personer svarade på enkäten och som helhet var helgen mycket uppskattad bland
deltagarna. Av undersökningen framgår att konferensen motsvarade förväntningarna man
haft innan man åkte dit. Däremot var missnöjet stort med att det saknades så många distrikt
och en viss besvikelse märks över ett rörigt förbundsmöte.
I svaren märks en vilja att sätta fokus på framtiden snarare än just här och nu. Någon
upplevde det som att det blir för mycket pajkastning och för lite inriktning på vad vi
faktiskt vill göra.
Föreläsningen med Sara Lund på fredagskvällen var mycket uppskattad och är något som
många lyfter fram som det starkaste minnet av helgen. Någon skriver: ”Föreläsningen med
Sara var toppen”
En annan sak som sticker ut är hur otroligt uppskattat arbetssättet med Sisu-konsulenten
Jens var och hur uppskattad han var som diskussionsledare. Ur enkäten: ”Kul övningar
med Sisu, där alla kom till tals!”
Vikten av att fungera som en familj lyfts fram. Vi måste skapa en bättre vi-känsla och inte
tänka vi och dem. Styrelsen behöver närma sig distrikten och förbättra kontakten och vi
behöver träffas för att komma framåt.
Det framkommer att det är viktigt att det är tydligt vem som gör vad i förbundet och på
olika nivåer. Många uttryckte att det är bra att ses för att man får nya idéer och tankar och
erfarenhet av andra. Det blir en energikick och ett inspirationstillfälle.
Till nästa distriktskonferens efterlystes att alla distrikt ska vara med. Dessutom vill
deltagarna se fler ungdomar och kanske till och med att det ska vara obligatoriskt med
ungdomar från varje distrikt. Det är viktigt att fortsätta få vara en del av framtidsarbetet
och få chansen att påverka. Svaren antyder också att det är viktigt att på konferensen följa
upp förbundsmötets beslut. En idé för framtiden kan detta svar vara:
”Eftersom många distrikt saknades och många föreningar har svårt med verksamhet ute
på distrikten kan ev. en diskussion om någon typ av startpaket med aktiviteter och
tillvägagångssätt sys ihop till hjälp för vuxenstöd.”
Det som saknades på konferensen var någon form av fysisk aktivitet i grupp eller enskilt.
Sedan efterlystes någon gemensam aktivitet på lördagskvällen och mer tid för snack i
korridoren deltagarna emellan.
Avslutningsvis är det kul att lyfta fram uppfattningen som kom från en av deltagarna att
det är kul att träffa så många trevliga människor!
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