
MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012/2013 



Några inledande ord 

Den 14 december 2012 mailades undersökningens inbjudan ut till 438 adressater. En 
påminnelse mailades den 1 januari 2013, denna sändes ut till 266 adressater som ännu 
inte genomfört undersökningen. 
 
På Hamnkontoret har det också funnits möjlighet att genomföra undersökningen med 
hjälpa av papper och penna. 
 

Totalt svarade 236st på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens om 54%. 

Sätt denna svarsfrekvens i relation till de 7-8% som brukligt är representerade vid våra 
medlemsmöten (beslutsmöten).  Med detta i minnet så kan vi med andra ord säga att 
de svarande mycket väl representerar den genomsnittliga medlemmen. 
 
Undersökningen är dock genomförd i ett undersökande syfte och ej att ersätta de 
beslutsmöten vi genomför genom årsmöten och höstmöten. Styrelsen kommer dock 
att nyttja materialet i sitt vidare arbete för att göra vår hamn och vår förening än mer 
attraktiv för både oss som medlemmar och för våra gäster. 
 
Ett stort tack till alla ni 236 engagerade och intresserade FBK:are som svarade på 
denna undersökningen. 

 
Styrelsen, FBK 



47% valde att vara anonyma emedan 53% ville ge 

sig tillkänna. 



2% valde att ej 
besvara denna 
fråga. 



2% valde att ej 
besvara denna 
fråga. 



72% tycker att styrelsen 
gör ett bra till mycket bra 
arbete (skala 6-10) 

1% valde att ej 
besvara denna 
fråga. 



19% valde att ge förslag/kommentarer till kommittéerna 
Kommentarer som bara informerar om att man inte har en kommentar är borttagna i 
denna procentsiffra. 

På följande sidor kan ni, oavkortat, ta del av de inkomna svaren 

















75% tycker att 
kommittéerna  gör ett 
bra till mycket bra arbete 
(skala 6-10) 

1% valde att ej 
besvara denna 
fråga. 



21% valde att ge förslag/kommentarer till kommittéerna 
Kommentarer som bara informerar om att man inte har en kommentar är borttagna i 
denna procentsiffra. 

På följande sidor kan ni, oavkortat, ta del av de inkomna svaren 













76% vill ha en aktiv och 
levande hamn (skala 6-10) 

1% valde att ej 
besvara denna 
fråga. 



39% vill engagera sig mer i vår förening 

1% valde att ej besvara 
denna fråga. 



93% vill ha en restaurang med 

fullständiga rättigheter. 

6% valde att ej besvara denna 
fråga. 



80% vill att restaurangen inte 

negativt belastar medlemmen, 

det är dock 47% av dessa som 

kan nöja sig med att det är helt 
kostnadsneutralt. 
 

8% vill ej ha restaurang eller 

också ej besvarat frågan av annan 
anledning. 



56% kan tänka sig en paviljong så 

länge den inte ekonomiskt belastar 
medlemmen något. 

11% vill ej ha restaurang 

eller också ej besvarat frågan 
av annan anledning. 



54% vill att vi skall vara anslutna 

till de båda förbunden. 

6% valde att ej besvara 
denna fråga. 



Fråga 14 och 15 är kopplade till ett, JA, i fråga 9 



Denna fråga var knuten till  
svaret (ja) i fråga 9. 

78 st vill vara engagerade i våra 

kommittéer. 



Denna fråga var knuten till  
svaret (ja) i fråga 9. 


