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Kredsundersøgelse
RESUMÈ
Hovedbestyrelsen besluttede i marts 2021, at udskyde kredsundersøgelsen til efteråret.
I sagsfremstillingen redegøres for at fremover vil kredsundersøgelsen være en fællesbetegnelsen for en årlig medlemstalsanalyse og en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt kredsledere. Undersøgelsen har til hensigt tilsammen at afbillede kredsenes og dermed landsforbundets situation på centrale parametre.
Det indstilles til, at kredsundersøgelsen ikke laves nu som aftalt, men i stedet gennemføres
i februar-marts 2022.

INDSTILLING

A: HB godkender formatet for kredsundersøgelsen, herunder at den næste gang
gennemføres primo 2022
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND

I marts 2021 besluttede HB, at en undersøgelse af det generelle kredsbillede skulle udskydes til det tidlige efterår for at få et mere normalt billede af kredsenes oplevelser ift. dem
de oplevede i nedlukningen. De ansatte skulle komme med et bud på hvornår det timingsmæssigt kan spille sammen med en medlemsundersøgelse.

VIDERE PROCES

Siden drøftelsen i marts har der været arbejdet mere med data fra Carla, end vi tidligere
har kunne i FDF, da der er kommet flere kompetencer inhouse. Det har også betydet, at
der er kommet mange gode betragtninger på hvordan data bringes bedst i spil, hvilke målgrupper der er interessante og hvilke tidspunkter på året der er bedre end andre.
Kredsundersøgelsen
Kredsundersøgelsen kommer fremover til at være fællesbetegnelsen for en årlig medlemstalsanalyse og en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt kredsledere, der har til hensigt til
sammen at afbillede kredsenes og dermed landsforbundets situation på centrale parametre. De to dele (indberetning og spørgeskemaer) skal indarbejdes i hinanden, og vi vil
kunne bruge de aktuelle medlemstal ind i spørgeskemaet til den enkelte kreds. Dette betyder, at disse to dele af undersøgelsen skal være i umiddelbar forlængelse af hinanden for
at have relevans.
Tidspunkt på året
Dette betyder, at HB får antagelser og/eller spørgsmål til kredsundersøgelsen på HB mødet
i januar. Derefter gennemføres kredsundersøgelsen i februar-marts, først med analyse af
indberetninger og dernæst indsamling og analyse af spørgeskemaer. HB vil modtage resultaterne på HB mødet i maj. Dette vil være et fast rytme hvert år, og implementeres ligeledes i HBs årshjul.
Tematikkerne, der bliver undersøgt i kredsundersøgelsen er:
Kredsens liv og tilstand herunder
- Lederfællesskab
- Kredsens ledelse
- Samvær
- Kredsens hverdag
- Uddannelse
- Strategisk parathed
- Relationer
Andre målgruppeundersøgelser
I tillæg til kredsundersøgelsen vil der kunne blive lavet andre brugerundersøgelser som kan
sendes ud samtidig. Det kunne eksempelvis være en Lederundersøgelse, hvor man har mulighed for at spørge mere specifikt til praksis på de ugentlige hold.
Specifikke målgruppeundersøgelser laves der når er relevante antagelser, som ønskes undersøgt.
Ordet ”Medlemsundersøgelse” vil ikke længere blive brugt, medmindre det er en undersøgelse der sendes ud til alle medlemmer.
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Der indstilles til, at kredsundersøgelsen ikke laves nu som aftalt, men i stedet gennemføres
i februar-marts 2022 for at opbygge den ønskede kontinuitet, forstyrre kredsledere mindst
muligt samt opnå de ønskede synergier mellem medlemstal og spørgeskemaer.

BILAG
Ingen bilag.

