Medlemsutvärdering
Mål: Att få insikt i hur våra medlemmar uppfattar föreningen. Ge ett utrymme för dem att
uttrycka sig om deras erfarenheter. Ge underlag för vårt förbättringsarbete.
Utvärderingen tar inte upp frågor om diskriminering - det lämnar vi åt en en annan
undersökning.
1.
2.
3.
4.

Ålder - <_19, 20-22, 23-25, 26-30, 30-65, 65+
Kön - kvinna, man, other, prefer not to say
Student hemuniversitet Uppsala / Student annat universitet i Sverige / Utbytesstudent / ej
Vilken fakultet - Utbildningsvetenskaper - Farmaceutiska - Historiska-filosofiska Juridiska - Samhällsvetenskapliga (fred- och utveckling) - Samhällsvetenskapliga
(Pol.kand) - Samhällsvetenskapliga (övrigt) - Medicinska - Språkvetenskapliga Teknisk-naturvetenskapliga - Teologiska - studerar ej //

Eller
4.Vilket område studerar du? Freds och konflikt, Pol.kand, Jurist, Medicin, Ingenjör,

Annat
5. När gick du med i UF 2019, 2018, 2017, 2016, tidigare,

6. Hur har du mottagit information om UF evenemang - fb, instagram, newsletter, kompisar,
posters, hemsidan, - får ingen information
7. Det är lätt att komma i kontakt med föreningen gällande frågor och önskemål 1-5
8. Föreningens information funkar bra (exempel fb events, news letter) 1-5
9. UF har varit synliga under året 1-5
10. Vad associerar du FRÄMST UFs framtoning med - FUNDERA NOGA PÅ VAL AV
ORD!!!
- Välkomnande
- Creddig
- Elitistisk
- Utbildande
- Flummig
11. Vet du var UFs kontorslokaler (Uffice) ligger? Ja, nej, ibland (när jag inte går vilse)

12. Vilka typer av event har du besökt under året?
- Föreläsningar
- Filmvisning eller valvakor
- Sittning / fest
- Gruppmöten
- Fundraiser
- Inga av dem
13. Vilka UF grupper har du besökt under året?
- Activity
- Travel
- Program
- Magazine
- Radio
- Debate
- Career
- Ingen av dem
14. Har du någon feedback att ge till någon av grupperna? (specificera gärna vilken)_______
(Läser du UFs magazine Uttryck?? - Ja noggrant, ja skummar, nej, får den inte)
15. UF arrangerar evenemang som tillgodoser mitt utrikespolitiska intresse 1-5
- Finns det något du önskar att föreningen gjorde mer av? ____________
16. Jag känner att jag har kunnat engagera mig i föreningen så mycket som jag har velat
1-5
- Om inte, Finns det något UF kan göra annorlunda?________________________
17. Vad anser du att UF gör bra idag? ________________________
18. Vad anser du att UF skulle kunna göra bättre? ________________________
19. Något mer du vill vidarebefodra till styrelsen - råd.________________________

