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SV:s stöd för vår organisations ledarutveckling
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SV:s stöd för vår organsations föreningsutveckling?
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SV:s stöd för folkbildning & kultur för våra medlemmar? (t ex studiecirklar för medlemmar i olika frågor)
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Löpande relation med SV kring planering av gemensam verksamhet?
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Som arena för opinion och samhällsaktör?
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Utifrån er organisations mål, ambitioner och perspektiv - vad vill ni se mer av från SV i framtiden?
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Utifrån er organisations mål, ambitioner och perspektiv - vad vill ni se mer av från SV i
framtiden?
1. mnb
2. inget stöd
3. Utbildning Olika uppdrags uppgifter T.ex. KPR Kassör. Digitala möten
4. a
5. b
6. proaktivt arbete kring folkbildning
7. proaktivt arbete kring folkbildning
8. Vet inte
9. erbjudande om kulturarrangemang, bidrag till dessa
10. I Skaraborg (och Västra Götaland) har SV och Vi Unga ett tätt samarbete och Vi Unga har stort stöd både praktiskt och ekonomiskt från SV. Men
det vore önskvärt att all SV personal var mer insatt i Vi Ungas arbete. Både vad vi gör och hur. Vi jobbar med att nå framåt i den frågan. Detta tror jag
är något som skulle behöva arbetas med i alla distrikt.
11. Vårt samarbete fungerar ganska bra idag. Vi har kontinuerliga möten på distriktsnivå utifrån vad vi kan göra tillsammans. Det som skulle kunna
förbättra arbetet och nå fler människor utifrån demokratiarbete är mer kontaktsökande verksamhet till kretsarna från SV. Att de tar direktkontakt med
kretsarna för att berätta om deras arbete och vad de kan bistå med. Det är inte alltid tillräckligt att ha en gemensam träff med SV och kretsordföranden
utan det behöver följas upp.
12. Medverkan vid genomförande av olika kurser motsvarande i större omfattning.
13. Närmre samarbete och ge exempel på hur SV kan vara behjälpliga i centerdistriktets verksamhet. Jag bedömer att många centerpartister i länet
inte vet exakt hur och när man ska ta hjälp av SV. Där kan vi båda organisationerna bli bättre.
14. Utbildning i teknik parat med hjälp att genomföra lokala kurser
15. Marknadsföring bland bygdegårdarna
16. Vi ser behov av att behöva hänga med i den digitala utvecklingen och här ser vi behov av utbildning i hur vi kan använda den digitala tekniken i vår
organisation. Vi ser väldigt olika ut ur åldersperspektiv och kunskapsmässigt om den digitala tekniken. Här kommer vi att behöva stöd för utbildning om
vi ska kunna möta morgondagens gäster i bygdegården.
17. Att SV kan få ekonomiska resurser att stödja mindre föreningar med vid arrangemang och material. Att SV är aktiva att ta fram utbildningsmaterial
som är anpassade för nutid gällande organisationsutveckling. Gärna att SV jobbar med uppsökande arbete inom MO, GO.
18. Samverkan kring utveckling utifrån vision, mål, demokrati o ledarutveckling.
19. Vi vill få igång ett samarbete. I första hand en tydlig kontaktperson. Vi önskar stöd med ledarutbildning. Vi fick nyss veta att flera av våra
granndistrikt samverkar kring ett material ”Bli digital” Det vore bra att få del av och kunna erbjuda föreningarna. Att öka samverkan mellan SV och de
lokala föreningarna.
20. Kanske mer stöd efter coronan, Vi har lite svårt att hålla verksamheten igång nu så lite nya tankar inför fortsatt arbete
21. Stöd för kulturverksamhet.
22. Funktionärsutbildning
23. Fortsatt bra samarbete och stöd i vår utveckling när det gäller opinionsbildning och grundläggande kunskaper inom folkbildning och
föreningsverksamhet.
24. Snabbare stöd i olika frågor. Det som varit aktuellt i år är såklart digitala frågor. Samordning - att förbunden SV och SPF går mer hand i hand i
information - vi/distrikt/föreningar ska inte få ut information från SPF om att "kontakta snarast din lokala SV-avdelning om detta" - och när jag gör det få
svaret att "ja - vi ska ha ett möte om detta OM 5 VECKOR". Att SV/förbundet ger SV-avdelningarna verktyg att hjälpa SPF-föreningarna, innan man
säger att "kontakta din avdelning för hjälp". Att SV ger lokal-avdelningarna mer stöd och verktyg - så att avdelningarna har klara besked till SPF utan
att behöva leta hos andra avdelningar och "planka" material och information från andra som gjort samma sak innan. Det är ju toppen om SV/SPF kan
använda samma saker i hela Sverige, men bra saker/material/exempel bör finnas centralt hos förbundet! Även mer samordning kring olika
utbildningsmaterial, om nu SV och SPF ska samarbeta kring föreningsutveckling och utbildningar. Jag efterfrågade tips från SV på utbildare för våra
valberedningar för något år sedan, då visade det sig att det verkar som att SV har ett utbildningsmaterial för valberedare och SPF Seniorerna ett annat.
Det är väl ingen samarbete?
25. Bra att fortsätta som vi gör idag, få hjälp med upplägg av kurser och utbildningar
26. Tydligt om erbjudande.
27. Gott samarbete
28. Mer av satsning på landsbygden! Denna utarmas och lämnas för de ”snabba klippen” i tätorterna. SV ska medverka till att vi kan LEVA och inte
bara bo där!
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29. En starkare aktör när det gäller utbildning/utveckling av föreningsarbetet generellt.
30. Uppsala bygdegårdsdistrikt har i förslaget till Verksamhetsutvecklingen för 2021-2022-2023 skrivit vad som bör göras, Distriktsstämman 2020 har
beslutat tillstyrka förslaget.
31. Nöjda
32. Lättare att få kontakt med sv
33. Stöd i verksamhet - ett nav för föreningslivet. Därför är det tex väldigt viktigt att SV finns i fysiska lokaler och har resurser att utveckla samverkan på
lång sikt. Vi har lyckats med detta och är mycket nöjda med denna del.
34. Fortsatt hjälp och stöd till våra föreningar när det gäller kurser och sammankomster
35. Egna initiativ, ungdomsverksamhet, utbildning i föreningskunskap. Vi har bett att SV ska delta med en person adjungerad till distriktets styrelse men
inte fått besked ännu.
36. Vi har en representant från SV i vår styrelse så vi kan ställa och få svar på det vi vill ha direkt.
37. Stöd vid utbildningar Hitta nya mötesformer Modernisera studiecirkeln Professionella föreläsare - gratis Hitta nya sätt att nå ungdomar och
intressera dem för politik Utveckla en tankesmedja Digitalisering Interaktiva kurser så man kan gå i utbildningar när man själv vill SV:s
inkluderingsarbete är vi stolta över
38. Utbildningar för medlemmar i IT-frågor
39. Mer möjligheter till att ha grupper och använda lokaler.
40. Utbildning. Olika uppdrags uppgifter. Digitala möten
41. Hjälp med styrelseutveckling och organisationsutveckling främst.
42. Vi behöver stöd i att göra upplägg för studiecirklar och information till klubbarna hur de ska förhålla sig till SV och hur man gör kulturrapporter och
cirkellistor mm
43. Vi i Liberala Studenter vill se en närmare dialog på lokalt plan. Förutsättningen för det är att det tas fram nationella arbetsdokument som vi kan
bistå våra klubbar med. Framöver kommer vi behöva hjälp med grundläggande styrelsearbete och stöd för evenemang. Det främsta
utvecklingsområdet är dock kontinuitet och att det ska fungera lika över hela landet.
44. Enklare administration Lyhördhet för kursönskemål
45. Mer kontakt och förslag
46. - Bilda opinion - Erbjuda riktade insatser för ideell ledarskapsutveckling (ha "färdiga" koncept/paket att erbjuda) - Marknadsföra sig mot
föreningarna med sina erbjudande
47. Att få en tydligare kontakt
48. nmnmn
49. Vi såg gärna att vi utbildades i digital teknik och pedagogik för att hålla i utbildningar.
50. Hur man kan få hjälp av SV i olja frågor men även veta vem vad och hur man kan vända sig till i olika frågor och tankar. Även mer tydliga ramar för
samarbetet mellan Vi unga och SV ( i alla fall här i Östergötland) så det inte bara handlar om vad någon stagg utan mer vad som är bestämt i landet.
51. Ett nära samarbete med utvecklaren som känner föreningarna och har lokal kännedom. Inte en anonym utvecklare som åker mellan kommunerna
och i sitter miltals från medlemmarna.
52. Ett samarbete som fungerar
53. Kvalificerade ledarutbildningar
54. Som en naturlig aktör för styrelseutbildningar, gratis lån av lokaler, kassörsutbildningar, utbildningar av nya politiker mm. Finns inga gränser men vi
har uppfattningen att inte viljan finns idag, tyvärr.
55. Fler samarbetsprojekt. Starta nya cirklar.Samarbete kring föreläsare
56. Jag vet inte.
57. Mer samarbete gällande det digitala.
58. ?
59. Strategiskt samarbete och en vilja till att vi ska nå längre gemensamt. Vi är mycket beroende av SV, men vi gör väldigt lite för att få till samarbeten.
Det är allt för ofta det bygger på individuella kontakter om det ska bli verkstad/verksamhet. Jag önskar en bättre marknadsföring internt av vad SV kan
göra för skillnad för vår organisation. SV ska vara en stolt organisation som gör skillnad för individen. En organisation som ska ha de bästa
förtroendevalda i sina styrelser. Jag önskar att SV ligger i framkant för föreningsutveckling, demokratiutveckling och det goda samtalet.
60. Vet inte
61. Stöd i att utbilda fler medlemmar i att använda digital teknik i sin vardag.
62. alternativa aktiviteter inom digitala området
63. Mera insatser på nationell nivå samt likvärdighet över landet
64. Öka vårt samarbete bland våra 30 föreningar i distriktet!

Powered by Enalyzer | 1 februari 2021 10:57

65. Hjälp till att använda digital teknik för möten. Möjlighet att lära om hemsida för förening ex kostnader , krav på innehåll och uppdateringar. Risker
om felanvändning?
66. fortsatt bra dialog och hjälp med att utveckla den digitala kompetensen
67. Förståelse hur vi kan samarbeta med SV, vad SV kan erbjuda oss och vad vi kan erbjuda SV. I dagsläget väldigt oklart hur vi kan ta hjälp av
varandra. Det hade varit jättekul att ha gemensamma projekt ihop.
68. mer digital utbildning med utgångspunkt för de äldre
69. samarbete- seminarier,digital utb........?
70. Samarbete kring medlemsaktiviteter och kultur.
71. Vet ej i nuläget.
72. Tydligt på alerten för att stimulera verksamhet tillsammans. Intressanta och viktiga ämnen
73. Tätare samarbete
74. Att kunna erbjuda digitalt deltagande om man inte kan delta fysiskt. Fortsätta med utbildningar att kunna använda telefoner och pc i vår vardag, t ex
bankärenden.
75. Fortsatt arbete med digitalisering av föreningar och distrikt. Samarbetspartner i projekt ”Digitalt utanförskap”. Fortsatt stöd med processledning.
Studiecirklar där man kombinerar fysiska och digitala möten. Hjälp att ordna webinarier med olika föreläsare Hjälp att tänka utanför boxen.
76. Högre kompetens och hjälpsamhet
77. xxxxxx
78. Nätverk för våra funktionärer
79. Kanske vara mer intresserade än att bara få in kulturrapporter och cirkellistor utifall vi har någon aktivitet...
80. Öppet demokratiskt samtal.
81. Afasiföreningen i Sörmland behöver synas mer för att hitta nya medlemmar och informera allmänheten om vad afasi är. Vilket är vad som ingår i
våra mål. Där skulle vi behöva stöd från SV.
82. Demokrati projekt på landsbygden.
83. Teknik i framkant, folkbildning och utveckling.
84. .
85. Vara mer framåt och lyfta bra exempel från resten av landet.
86. vet inte faktiskt
87. Utbildningar och kurser för regionala/kommunala politiska ledare och politikerkollegor för intresserad allmänhet. Ta med liberalerna i samhällets och
framtidens ideutveckling. Regionala tankesmedjor SV tycks inte skilja sig från vilket annat studieförbund som helst i det allmänna utbytet. Alltför stor
vikt mot Centern och LRF. I den mån Liberalerna alls är intressant för SV kommer vi i 4:e hand
88. Eftersom vi helt klart inte har utnyttjat era möjligheter nog, vore det bra att få information om hur man kan göra det.
89. bbbkknn k m
90. Mer kontakt
91. Kurser inom politik och ledarutveckling.
92. Hjälp att anordna aktiviteter, utbildningar och liknande
93. Större finansiering för att vi ska kunna göra mer utav våra studiecirklar
94. Vi är på rätt väg och vill utöka samarbetet nu när vi insett SVs storhet. ;-)
95. Närmare samarbete med grundorganisationerna. Lägg ner det sociala arbetet, det var inte därför vi grundades.
96. Mer framtagande av cirkelmtrl.
97. hghghgfdfggffgfgffhdfhdfg
98. mhjfg
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