
Intervjuupplägg med frågelista: 

Bakgrund: 
Inom Goda Hus styrelse har det under en tid förts en informell dialog kring hur man kan öka känslan 
av ”medlemsnytta” bland föreningens medlemmar. Detta resonemang har förts parallellt med 
diskussioner kring hur man bland medlemmarna kan öka engagemanget till att bidra till föreningens 
verksamhet. Inför stämman 2018 redogjorde valberedningen för reflektioner man gjort i samband 
med deras medlemskontakter inför föreningsstämman.  

Med bakgrund av detta framförde föreningens vice ordförande, Magnus Fransson under 
styrelsemötet den 31 aug -18 en idé kring organiserade medlemsbesök. I korthet gick förslaget ut på 
att samtliga medlemmar i Goda Hus under perioden hösten 2018 – våren 2019 skall bli föremål för 
ett besök från någon av föreningens styrelseledamöter. I första hand har vice ordförande Magnus 
Fransson åtagit sig att planera och boka in ett antal besök under nämnd period.  

Styrelsen biföll enhälligt förslaget. 

Förslag till upplägg: 
Besökets inleds med att medlemsföretaget ges möjlighet att presentera sin verksamhet, eventuellt 
med en rundvandring i företagets lokaler.  

Nästa del av besöket utgörs av att Goda Hus presenteras och eventuellt presentationsmaterial 
överlämnas.  Efter föreningspresentationen övergår besöket i själva intervjufasen där nedanstående 
frågeställningar diskuteras. 

1, Vad är er bild av Goda Hus? 

2, Vad ser ni för nytta med att vara medlem i Goda Hus? 

3, Vad har ni för förväntningar på Goda Hus 
    -I det korta perspektivet, kommande år? 
   - I ett längre perspektiv? 

4, Idén med Goda Hus bygger mycket på erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, kan, och i så fall    
på vilket sätt kan ert företag bidra till ökad medlemsnytta? 

Hela besöket beräknas kunna genomföras på en timme. 

Uppföljning: 
Den från besöken sammanställda dokumentationen presenteras vid lämpligt styrelsemöte under 
våren 2019, varpå styrelsen beslutar om lämpliga åtgärder/aktiviteter. Därefter presenteras en 
sammanfattning av det som framkommit under medlemsbesöken samt styrelsens förslag till 
aktiviteter vid nästkommande föreningsstämma, alternativt vid annan sammankomst, till vilken 
samtliga av medlemmana kommer att inbjudas, exempelvis en ”Goda Hus dag”. 

 

 


