
fhd/”arbetspapper”/26.2.2018 

 

MEDLEMMARNAS TANKAR OM GSP:S PROGRAM - SAMMANDRAG 

 

GSP har i början av året 2018 pejlat medlemmarnas åsikter om föreningens verksamhet. Detta 

gjordes närmast på tre sätt: 

 

1) Vi ordnade ett ”runda bordets” arbetsmöte med alla aktivt engagerade medlemmar 

(hobbygruppernas ledare, värdinnorna, representanter i andra organ, bordsplacerare, 

verksamhetsgranskare, styrelsen etc.) - fyrtioåtta personer 

2) Vi ordnade tisdagsmötet 20.2. som ett ”debattforum” för att med medlemmarna diskutera 

programmet (cirka 70 deltagare) 

3) Vi distribuerade ett frågeformulär åt medlemmarna. Vi erhöll 100 skriftliga svar. 

 

Styrelsen har diskuterat de uttalade förslagen, kommentarerna, tankarna och kommer att hålla dessa 

som rättesnöre vid planering av kommande verksamhet. 

 

Nedan presenteras ett sammandrag av kommentarerna. Mera kommentarer och förslag är välkomna:   

 

GSP:s medlemsenkät i januari-februari 2018 (100 skriftliga svar) 

 

Allmänt: 

- medlemmarna uppskattade att de tillfrågas om programmet 

 

- en överväldigande majoritet anser att programmet är lagomt, att tisdagsmötenas frekvens är lagom, 

att programmet vid tisdagsmötena är bra, att antalet fester är lagomt, att festerna är prisvärda, att 

antalet reor/utfärder är lagomt och att de är prisvärda, att antalet konserter/teaterbesök är lagomt och 

är prisvärda. Mao är majoritet nöjd med GSP:s verksamhet 

 

- några sade att tisdagsmötenas program är tråkiga, cirka tio att utfärderna och konserterna/teatrarna 

är för dyra; några tyckte att vi har för få konserter/teaterbesök (problemet med ”fullbokat”?) 

 

- många deltar i hobbygruppsverksamheten, men lika många säger sig vara intresserade (men deltar 

inte). Cirka tio av dem som svarat känner inte till hobbygrupperna 

 

- en överväldigande majoritet tycker att medlemsinformationen är bra. Infon tycks i mycket tas från 

terminsbreven, e-mejlen, annonserna. Detta eftersom användningen av vår webb-sida tycks vara 

svag: majoriteten öppnar webben en gång i månaden, lika många en gång i veckan. Endast ett fåtal 

varje dag, några aldrig (har inte dator). 

 

- majoriteten säger sig klara IT, men många behöver hjälp; några sade att de kan hjälpa till 

 

- fyra vore beredda att hjälpa i köket, sju att bära bord (sporadiskt) 

 

Tisdagsmötena: 

- salen ofta för liten, vad göra? 

- mera musik, sång, trubadurer 

kommunala frågor 

- Finlands historia 

- rafflande reseskildringar 

-  mera teater, ”dia-film”, frågesport 

- egna förmågor! 



- ny/aktuell forskning: litteratur. Arkitektur, musik, konst, teknik, hälsa 

- skådespelare som anförare 

- aktivera deltagarna/åhörarna! Mera samtal vid borden 

- introduktionsdag för nya medlemmar 

- vardagsjuridik 

- exotiska resemål 

- Pata Degerman 

- Alf och Johanna Norkko – Antarktis, Tvärminne, zoloogi, Östersjön 

- egna upplevelser 

- bingo 

- pensionärernas behov, åsikter i kommunala frågor 

 

Fester: 

- endast traditionella 

- mera vittvin (!) 

- styrelsemedlemmarna delar på sig 

- mera samvaro 

- inte klickbildning vid borden 

 

Utfärder: 

- mera friluftsutfärder, t.ex. Noux 

- oftare 

- Dordogne ok! 

 

Konserter/teater: 

- samordning angående transport – med t.ex. Gillet 

- busstransporterna viktiga 

- fullbokat inte bra 

- musikhuset, operan, teatrar i Helsingfors, mera (RSO; HSO?) 

 

Hobbygrupper: 

- golf, golf 

- 60-tals rock (Beatles. Elvis...) 

- aktuellt för manliga medlemmar 

- ny promenadgrupp 

- drama. Damkör 

- biljard, bowling 

- historia/Mannerheim 

- bättre info om träffarna 

- storskärm åt fotogruppen 

 

”Runda bordets” arbetsmöte 10.1. med de aktivt engagerade medlemmarna (48 st) 

 

- en separat promemoria, godkänd av styrelsen har gjort om utfallet av mötet 

Några av förslagen: 

- försök ordna bättre vid tisdagsmöten så, att flera deltagare ryms; två mikrofoner, bättre möjlighet 

att röra sig, talarna närmare publiken (inte långt framme), bord för rörelsehämmade; inga bord ifall 

mycket deltagare 

- fullbokade evenemang är problematiska; kunde två bussar ordnas för teater/konserter, eller två 

besök?, ”biljettsläpp” vid bestämd tidpunkt (bör meddelas före) 

- allergier borde meddelas om vid anmälan till festerna- kunde transporthjälp ordnas åt 

rörelsehämmade 



- kommer Villa Breda att kunna användas, för vad+ 

- mera möjlighet till samvaro, mera sång och musik 

- hobbygruppernas webbsidor bör hållas uppdaterade, bättre info behövs 

 

Debattforum – tisdagsmötet 20.2.(cirka 70 deltagare): 

- medlemmarna uppskattade möjligheten att diskutera GSP:s program och verksamhet, 

sammandraget från medlemsenkäten presenterades – ok. Programmet som helhet ok! 

- hobbygruppernas verksamhet är viktig, men man borde få veta mera om dem. Bl.a. borde den egna 

webbsidan hållas uppdaterade 

- dramagruppen borde aktivera sig – något för att t.ex. Förbereda GSP:s 45-år? 

- schackgruppen avslutar pgra få deltagare; damkören en ny grupp; skulle bingo-grupp intressera? 

- intressebevakningen har blivit viktigare än vid tiden då senaste enkät gjordes (2008) 

- transportmöjlighet till GSP evenemang för rörelsehämmade 

- skrivtolkarna kan utnyttjas aktivare, t.ex. vid hobbygruppmöte. Kan ansökas, kostar inte 

- förslagslåda för medlemmarna under tisdagsmöten 

- medlemsinformationen bra, framför allt nyhetsbrevet, annonserna, e-mejl. Webbsidan viktig, men 

alltför få öppnar sin dator oftare än en gång i månaden 

 

 


