Förslag på exitenkät – ledare
Hej!
Vi i XXX har förstått att du inte längre kan/vill vara ledare hos oss. Detta tycker vi såklart
är väldigt tråkigt. Som en sista tjänst vore det toppen om du vill svara på en liten
exitenkät. Det tar bara några få minuter att svara och du är helt anonym. Dina svar
betyder mycket för oss så att vi kan fortsätta att utveckla XXX.
Svarar du JA på fråga 7, kontakta oss på XXX@XX.com så kan vi bolla vidare med ett
upplägg som passar just dig J.

1. Hur många år har du varit ledare i XXX?
a. 0-2 år
b. 3-5 år
c. 6 år eller längre

2. Vad var anledningen till att du började som ledare i vår förening?
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

För att mitt barn skulle få börja i gruppen
För att jag tycker om sporten
För att en vän rekommenderade mig att bli ledare
För att en vän ville att jag skulle börja
För att jag fick frågan av en föreningsmedlem
För att jag tycker om träning
För att jag ville utveckla mina ledarkunskaper
För att jag tyckte det verkade roligt
För att jag ville ha en bra merit till framtida yrkesliv
Annat…

3. Vad har fungerat bra med att vara ledare i vår förening?
Fritextsvar

4. Vad har fungerat mindre bra med att vara ledare i vår förening?
Fritextsvar

5. Har du tips på hur vi kan utveckla föreningen till att bli ännu
bättre?
Fritextsvar

6. Hur kommer det sig att du valde att sluta som ledare i föreningen?
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Tiden räcker inte till
Mitt eget barn slutar
Jag känner inte att jag utvecklades som ledare
Jag känner att jag saknar den kunskap som krävs för att vara ledare på den
nivån
Jag trivs inte med mina ledarkollegor
Jag tycker föreningen har blivit sämre
Det är för jobbigt att vara ledare
Jag har hittat en annan förening
Annat…

7. Eventuell kommentar på frågan ovan:
Fritestsvar

8. Kan du tänka dig att ta dig an ett annat uppdrag i föreningen?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ja, styrelseuppdrag
Ja, ledare i annan grupp
Ja, funktionär
Ja, valberedningen
Ja, kommittéuppdrag
Ja, annat
Nej jag vill inte ha ett annat uppdrag i föreningen

9. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera vår förening till
andra? 1 = nej, definitivt inte, 5 = ja absolut
a.
b.
c.
d.
e.

1
2
3
4
5

10. Övriga kommentarer/tankar/funderingar?
Fritextsvar

