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UTVÄRDERING 2019 

Årets utvärdering gjordes i samband med 

konferensen i Luleå. Utvärderingen sändes till 

samtliga anmälda deltagare med påminnelse. Totalt 

skickades 94 utvärderingar och 53 svar inkom. 
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9.       Problemlösning The Science way med Jesper Rönndahl

8.       Ekonomiföredrag om riskhantering, intern kontroll och…

7. Församlingarnas ekonomi ”Hälsokontrollen” med AnnMargret …

6.       Lokalförsörjningsplaner med Håkan Kohkoinen

5.       Ledarskap/Medarbetarskap, Mål och vision i…

4.       Aktuellt från SKAO med Per Westberg

3.       Babel, målstyrning och färgglada prickar med Charlotta Karlsson

2.       Med en röd tråd är det lättare att gå åt samma håll med Maria…

1.       Målstyrningsarbete med Marika Markovits

Var föreläsningarna intressanta och relevanta för dig?

0 1 2 3 4 5

4. Protokoll och skrivregler –
Per Westberg.

3. Workshop om ledarskap 
och målarbete – Rick Eriksson.

2. Avtalsinformation – Ylva 
Linghult.

1.       Mer om Lokalförsörjning i
praktiken Håkan Kohkoinen.

Var seminarierna intressanta och relevanta 
för dig?

Vad tyckte du om utflykten med guidning av 

Gammelstad Kyrkby?( 4,68) 

Var det lätt att göra anmälan via anmälningslänken? 
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Vad tyckte du om föreningsmiddagen och underhållningen på 

Stadshotellet? (3,82) 
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Vad tyckte du om luncherna och middagen på        

Kulturens Hus? (4,11) 

Om du nu är sydlänning, vad tyckte du om att få komma till Norrbotten och Luleå för att konferera? 

1: Bra 

2: Älskar att få komma norrut! 

3: Är ju från norr så jag tyckte det var bra att vi inte alltid behöver resa så långt. 

4: Bra 

5: Bra. Jättekul få se en annan del av Sverige. Går lika bra att konferensa i norr som i söder, vårt avlånga land är 
fantastiskt vackert. 

6: Det var en upplevelse att komma till Luleå, eftersom jag aldrig varit där. Fantastiskt vacker stad. Första gången 
som jag var med på kyrkokamerala föreningens årsmöte, det var en positiv upplevelse att möta och prata med 
kollegor från andra församlingar/pastorat. Jag kommer att deltaga nästa år också om jag blir inbjuden och får 
kyrkoherdens tillåtelse att delta. 

7: Det var enkelt att ta sig dit, det var absolut inte för långt bort (från Gästrikland). 

8: Det var inte så stor skillnad annat än att det var en ny stad. Det var väldigt fint i Luleå. 

9: Det var mycket bra!! 

10: Det var väldigt intressant att få komma till Luleå och vi fick även njuta av den fantastiska midnattsolen 
11: Ett kärt återseende av staden. Att åka långt tar tyvärr mycket tid i anspråk samt blir dyrare för församlingen, så 
många väljer att inte åka - men det är alltid någon som måste åka längst när man bor i ett så avlångt land. 

12: Ett lysande val av konferensplats. 

13: Fantastisk fint och bra val av ställe. 

14: Fantastiskt att få se hur vackert det är i Luleå! 

15: Fantastiskt roligt och vackert! Och ett väldigt fint omhändertagande. Tack! 

16: Fantastiskt! 

17: fint att koma upp till Luleå. Trevligt att konferenserna är förlagda till olika delar av landet. 

18: Intressant, men lång resa. 

19: Ja, mycket. Har aldrig varit i Luleå tidigare. Hade därför önskat lite mer luft i programmet alternativt en guidad 
utflykt till.  

20: Jag är norrlänning och jag tyckte det var bra med Luleå! 

21: Jag är norrlänning. Bra att sprida konferensorterna. 
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 Om du nu är sydlänning, vad tyckte du om att få komma till Norrbotten och Luleå för att konferera? 
Forts… 

22: Jag tror det är viktigt att vi lägger konferensen i alla delar av landet. Det är ju egentligen inte svårare att ta sig till 
Luleå (om man bortser från diskussionen om flyg eller ej). Tyvärr får man väl konstatera att antalet utställare var 
färre än tidigare år (om det berodde på orten eller något annat vet jag förstås inte). 

23: Jag tycker att det är trevligt att vi är på olika platser så man får se hela Sverige, även om det ibland är lång 
resväg. 

24: Jag tyckte det var jättekul att komma till Luleå på konferens. (Bor i Uppsala). 

25: Jag var bara med första dagen och kan inte utvärdera de föreläsningar och begivenheter som jag inte närvarade 
på. Med flyg ligger inte Luleå långt bort från Stockholm och det finns en poäng i att mötas på olika platser i landet. 
Luleå är dock inte lika tillgänglig från alla delar av Sverige. Om man bortser från rättviseaspekterna och att 
läroperspektivet av att lära sig mer om kyrkans olika verksamhetsverkligheter och vill maximera antalet deltagare på 
konferenserna så bör man förstås lokalisera konferenserna vid trafikhubbar och i områden där större antal 
medlemmar arbetar/bor.  

26: Jättefint att få komma till vackra Norrland och Luleå på konferens. Fungerade utmärkt med flyg och buss från 
flygplatsen till Luleå centrum. 

27: Jättetrevligt, men synd att det var färre deltagare och färre utställare i Luleå! 

28: Kanon 

29: Kul  

30: Kul att komma norråt 

31: Kul! 

32: Luleå var en trevlig konferensstad i vacker miljö. 

33: Mkt trevligt & bra arrangerat 

34: Mycket roligt och intressant att få se olika delar av vårt land. 

35: Mycket trevlig att få se olika delar av Sverige via konferensen! 

36: Mycket trevligt att få komma norrut. 

37: Mycket trevligt! 

38: Mycket trevligt! 

39: Mycket trevligt:) 

40: Norrlänning som tycker om Norrbotten. 

41: ok 

42: Roligt att alla får se hela Sverige 

43: Som sommarboende sydlänning i Lule så trivs jag alltid bra istan och i Norrbotten! 

44: Spännande. 

45: Strålande :) 

46: Superkul att få se vilken fin natur ni har. Tack 

47: Supertrevligt 

48: Toppen! 

49: Trevligt 

50: Trevligt att konferenserna sprids i landet. Inget problem med dagens kommunikationer att ta sig runt i hela 
landet. 

51: Trevligt och intressant att få uppleva en annan del av Sverige. 

52: Tycker att Luleå i sin helhet levererar både fin natur, trevliga människor. 

53: Vackert och intressant att få perspektiv på avstånd. 
 



FRITEXTKOMMENTARER 

20: Kommentarer till mina svar: 

1:  Bra ordnat! 

2: Bra konferens med bra program men alldeles för få deltagare. Ni måste lägga fokus på att få fler medlemmar! 

3: Bra och viktigt att träffa kollegor från resten av landet. Skönt att veta att de problem man har är inte så unika 
utan vi brottas med ungefär samma problem och samma frågeställningar. Då är såna här träffar oerhört 
betydelsefulla. 

4: Bra ordnat. Lite svårt att hinna med att kolla o montrarna. Men oerhört bra samtal med några som har betydelse i 
mitt arbete. 

5: Dåligt med korta pauser bensträckare annars väldigt bra 

6: Det var mycket trevligt, jag kommer att återkomma (det var min första gång). 

7: Ekonomiföredragen där ni brukar ta in bankekonomer brukar vara jättebra! I år önskade jag att jag tagit 
sovmorgon! Satt och blev riktigt irriterad på Jens (PWC), föredrag! Satte 1:a i bedömningen då det inte fanns lägre 
men detta föredrag skulle haft minuspoäng! Snälla, boka inte honom någon mer gång!!! 

8: Generellt tycker jag de som hade föreläsningar var lite dåligt förbereda. för övrigt måste teknik alltid fungera samt 
att det finns en tekniker på plats när det inte fungerar. Nu blev en föreläsning väldigt lidande.  

9: Jag tycker att det var den bästa konferensen jag varit på. 

10: Jag tycker att det var väl planerat synd bara att antalet deltagare sjunker. 

11: Konferensmiddagen kändes lite "off" för oss eftersom vi inte fick plats bland er övriga utan ett särskilt bord 
dukades upp åt oss vid sidan av. Kontroll över vilka som verkligen anmält sig borde kanske ske för att undvika detta 
framöver. Musiken upplevdes för hög för att man skulle kunna knyta kontakter och diskutera vid borden. 
Överlag en fantastisk konferens med mycket nyttigheter och en väldigt trevlig stad. Svårt att plocka ut en godbit att 
nämna men lite extra sticker nog vår guide vid Gammelstads kyrkby ut för hon var fängslande och rolig!! 
 
Tack för ert arbete! 

12: Middagen på Stadshotell - bra men att ha samma lokal för middag och orkester var inte lyckat. Gick ej att föra 
samtal, alldeles för hög ljudnivå. 

13: Mycket bra 

14: Mycket bra och givande konferens och möte!  

15: Mycket välordnat! 

16: Tycker det är anmärkningsvärt att stämman 2018 beslutade att kyrkoherdar inte ska få vara medlemmar i 
föreningen, eftersom konferensen 2019 handlar om målstyrning vilket är ett ämne som berör kyrkoherden i allra 
högsta grad. 

17: Värdefullt att få möta andra kyrkliga administratörer. 
 



TIPS TILL NÄSTA ÅRS MÖTE 

 

 

 
1: Boende nära konferens. Om middag långt bort från hotell så ordna buss tillbaka. Bra med buffe´ till lunch som går 
fort. 

2: Bra med mellanmål när dagen blir lång. Bra med närhet mellan boenden och konferenslokalerna. 

3: Fortsätt med liknande upplägg 

4: Gärna mer dansvänlig musik på konferensmiddagen. 

5: Ha inte så mycket och hög musik vid föreningsmiddagen. Det är viktigare att man kan samtala med sina 
bordsgrannar istället. 

6: Informationen om årets konferens, datum, tider och hur den bokades, kom ut väl sent. Litet mer framförhållning 
med informationen, tack! 

7: Jag har en liten synpunkt på underhållningen på föreningsmiddagen; jag tror att det skulle vara jätteuppskattat 
att ha typ ett coverband som spela; typ afterski. Tror det är många med mig som tycker det är kul att dansa till 
schlager - svenska hits - "rixfm-låtar" mm. Annars är jag jättenöjd med konferensen. 

8: Jag känner att enkäten kommer för sent. Jag har tyvärr glömt de åsikter jag ev hade strax efter mötet. 

9: Jag tycker att ni skulle kunna ha ett tänk gällande hur man lär känna nya människor om man är ny. Det är många 
som redan känner varandra och sitter och äter/fikar ihop. Ni skulle kunna göra en indelning vid middagar/utflykter 
på något sätt så att alla kommer in i gemenskapen och lär känna nya människor. 

10: Korta pauser bensträckare för att hålla bra fokus och få med sig så mycket som möjligt i kunskap hem. 

11: Lite fler bensträckare, man behöver inte lämna lokalen men ges möjlighet till att sträcka på sig. 

12: Någon av föreläsarna hade dålig koll på vilken kompetens konferensdeltagarna har, och även dålig kännedom 
om svenska kyrkan. Kan vara värt att trycka ytterligare på när man anlitar någon. Detta betyder absolut inte att vi 
enbart skall ha "inomkyrkliga" föreläsare. 

13: Skippa föredrag med Jens (pwc)! 

14: Synd att konferensen ligger mitt under skolavslutningarna. Mitten av maj hade varit bättre 

15: Välj bra föreläsare/seminariehållare från SKAO. Någon som kan hålla sig till ämnet och prata om det som 
annonserats. 

16: vilken typ av föreläsningar som kan vara intressanta.  
 


