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PMI från valberedningsutbildningen på Finlandsfärjan den 30/9-1/10  
(siffror inom parentes anger antal personer som svarat ungefär likadant) 
 
 

Plus 
Bra innehåll/upplägg/struktur (7) t. ex diskussionstiden, ett mycket bra grepp  
Erfarenhets-/tankeutbytet (6) 
Maggan, bra, saklig och tydlig (4) 
Margaretas inlevelse/engagemang (2) 
Upplevda exemplen så tydliga (2) 
Viktiga frågeställningar (2) 
Slutfasens argumentation och tankar/ vässade argument (2) 
Inkvartering bra, god mat (2) 
Mycket bra kursledare (= påläst, erfaren, engagerad) 
Engagerade deltagare  
Sammantaget hela dagen 
Att lokala tankar och problem fick utrymme 
Bra diskussioner 
Bra medverkande 
Bra tidsplaner 
Bra föreläsning 
Trevlig gemenskap 
Bra med färjan, trevlig miljö 
Ett upplägg från Margaretas sida med omväxling, vilket gjort att jag har känt mig engagerad 
Intressant kurs med tydligt budskap 
Bra tempo i programmet 
Lagom stor grupp 
Mycket input 
Hela resan har varit lärorik och intressant 
En del synpunkter har jag inte tänkt på kan finnas 
Fick ta tid, styrelsens ansvar t. ex 
Alla fick komma till tals 
Tänkvärda tankar om valberedningsarbetet 
Öppen/ärlig diskussion  
Att få träffa alla deltagare – det är viktigt att vi får tillfälle att träffas 
 

Minus 
 
Inga minus (5) 
För lite deltagare/att inte flera deltog från de olika LBR (3) 
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För kort tid (2) 
Info om anslutningsbussar 
För lite tid till erfarenhetsutbyte och prat om mål 
Lite segt ibland 
För mycket på för kort tid 
För mycket mat 
För lite tid att lära känna varandra 
För lite hålligång på båten i övrigt 
Nästa gång vill vi vara ute längre 
 
 
 

Intressant 
 
Nya egna reflektioner om eget beteende 
Om det blir en uppföljning 
Tanken på vad ett bättre valberedningsarbete skulle kunna göra med föreningsarbetet i 
Sverige 
Nya infallsvinklar på att värdera personers kompetens 
Alla diskussioner 
Angående ansvar när det gäller styrelser. Kompetenser hos styrelseledamöter 
Skulle vara bra om det blev fler träffar, kanske för övriga styrelseledamöter 
Hela kursen, med möte av valberedningsfolk från hela landet 
Valberedningens makt 
Människorna  
Allt har varit intressant 
Fin resa genom vacker skärgård med fin utsikt från konferensrummet 
Mötesteknik 
Någon efterlyser fler kurser i valberedning/styrelsearbete/demokratiska verktyg 
 
 
 

Övrigt 
Tack! 
Tack för en givande konferens 
 
 


