Fördelning betyg samt öppna
kommentarer

Kommentarer

• Ge förtur till dom som har betalt in på aktiviteter som fick sluta
tidigare på grund av pandemin.

Vad kan Kansliet förbättra och hur?

• Eftersom kommunikation ligger i fokus redan, så känns det ”fel” att säga
just kommunikation, men det är vad det mesta handlar om. Så
kommunikation måste förbättras. Men det jobbar vi ju redan med.
• Mer uppstyrt system så att om man frågar efter något så kommer svaret
snabbare och kansliet behöver inte leta bland gamla papper/mail.
• Har inte haft anledning att vända mig dit !
• Senare öppettider kanske?
• Önskar lite mer digitaliserat inne i ishallen. Istället för att scheman
(papper) skrivs ut. Kan en tv monteras upp där kansliet uppdaterar
veckoschemat löpande. På så vis kan vi få fler besökare på matcher. När
föräldrar är där med sina barn, eller bortalag är här på träningsläger. Får de
en snabb överblick på inbokade händelser i hallen. Kan locka fler besökare
till matcher. Kan också leda till att locka in fler träningsläger då hallen inte
är ”fullbokad”. På tv kan man även lägga ut reklam osv. Tror det skulle få
en bra effekt.
• har öppettiderna längre
• Tillgänglighet

Vad kan styrelsen förbättra och hur?

• Fantastiskt bra jobbat av styrelsen!
• Gillar att styrelsen är frikostiga med info till medlemmarna.
• Snabbare hantering gällande konstgräsplanen, tex skicka in ansökan
till allmänna arvsfonden eftersom dom har en lång handläggningstid.
Jag vet om att skidsektionen skickat in en ansökan men jag anser
att vi inte behöver konkurrera med varandra då det berör olika
målgrupper. Är det så att vår ansökan nekas så behöver en ny
lösning tas fram för att kunna finansiera detta och år 2025 är inte
jättelångt bort.
• Har inga förslag
• Tycker informationsflödet är riktigt bra nu. Allt från saker som
kommer ske till ekonomi rapporter. Riktigt bra.
• Lyhördhet och nytänkande
• Vi kanske ska utöka med en esport-sektion?

Vad kan fotbollen förbättra och hur?

• Fotbollen är på framgång vilket är otroligt roligt att se!
• Träningsmöjligheterna. Vet att det jobbas med vision 2025 med det är en vision..
• Glöm konstgräset och satsa på att förbättra det man har, belysning till Lunda 11manna. Fasta bänkar eller ett fast räcke som inramning av planen.
• Förutsättningarna för alla lag att spela även utanför maj-augusti. Belysning,
planer, möjlighet till futsal osv. Skulle även behöva ett bättre samarbete med
hockeyn för att engagera fler barn i båda verksamheterna
• Samarbetet med hockeyn på ungdomssidan måste bli bättre . Kan ju inte vara
som nu ,när man lägger träningar på samma tider och dagar !!!
• Kommer inte ut så mycket riktad information från sektionen. Har man några
planer på att justera något, bygga om osv. Har för mig att det inte finns så
mycket kontaktinformation på fotbollssidan heller. Den info man ”får” är det som
styrelsen skickar ut vid ekonomi rapporten typ. Kommer inte ut så mycket mer…
Här tycker jag det finns mer att hämta från sektionen.
• att laget inte står på sina egna matcher

Vad kan hockeyn förbättra och hur?
Mer arbete på rekrytering av spelare, vilket är otroligt svårt.
Kommunikationen till lagen skulle kunna bli bättre.
Samarbetet med fotbollen behöver bli bättre så barn inte tvingas välja.
Se föregående !!
Vad jag har hört & förstått har de knappt möten längre.. om det är sant så tycker jag det inte är i
riktningen ÖIF ishockey bör gå! Mycket finns fortfarande att förbättra. Trots de reparationer man
gjort under is uppehållet är fortfarande löpande underhåll en viktig del i arbetet. Filtret på nya
avfuktaren behöver tex ses över. Där har man dammsugit av filtret för att det var igensatt! Avtal på
servicen finns det? Om inte bör man kanske se över det!? Franks hade ju detta tidigare.
Omklädningsrummen bör ju också ses över.. Vid läger och matcher samma helg finns knappt
omklädningsrum så alla kan byta om. Lägg sedan till att fotbollen kanske har match, ja då är det
kört! Vem kollar att det finns omklädningsrum och vem som skall sitta var? Detta får ismakare
sköta!! Ligger det på dem? (Där saknas det fortfarande massor av folk!) Nycklar till bortalag som
byter om i tegelhuset, finns inga nycklar att lämna ut… Ska ismakare springa och låsa upp/låsa i
pauserna. Finns massor som behöver ses över om de ismakare som jobbar skall vara kvar. Annars
har vi snart inga, och då kan ju hockeyn stänga av ishallen. För inga kommer spola isen. Saknar
utskick från hockeyn också, endast info från styrelsen. (Nu när man är involverad här vet man lite
mer, men tror många inte vet ett smack vad som sker)
• jag som är ismarkare tkr att de funkar inte så bra pga vi få inget hjälp att hitta nya ismakare å
dessutom är vi för få så vi behöver vara mer än 4 grupper.
• Se ungdomarna som framtiden och lägga istider för dem som fungerar. Korpen när det finns tider
över.
•
•
•
•
•

Vad kan skidor förbättra och hur?

• Ingen kommentar. Verkar fungera superbra.
• Ingen uppfattning
• Vet ej !
• Här verkar det vara ett bra drag.. Läser mycket roligheter som
skidorna håller på med. Riktigt bra. Såg i nåt inlägg på FB att
någon informationslapp inte gick att läsa. Så den kanske man
bör byta ut!

Vad kan gymnastiken förbättra och hur?

• Kan inte svara på detta!
• Ingen uppfattning
• Spela korten rätt.
• Vet ej !
• Vet ej? Finns inte mycket info att läsa från Gymnastiken heller.
Endast det som kommer från styrelsen utskick..

Vad kan festsektionen förbättra och hur?

• Svårt att bedöma efter pandemiåret, men verkar vara drivna
vilket lyfter våla som ort.
• Mer krut på 1-2 kvällar istället för 3-4 kvällar
• Ingen uppfattning
• Vet ej !
• Vet inte här heller… Är nåt på G, blir det ”fest” i sommar??? Om
det blir tror jag att många är sugna att veta om vi får en härlig
sommar på vallen kommande år. Men finns inte så mycket
läsning här heller, bara det som kommer från styrelsen.
• behövs inget säga nått
• Nytänk

