Svenska Bordtennisförbundet genomför under 2017 en kartläggning av anläggningstillgången inom
förbundet. Målet är att 2022 ha en ökad tillgång till lokaler som är anpassade utifrån våra behov, som
anges i SBTFs Måldokument för 2017-2022. Kartläggningen sker inom ramen för idrottslyftet. Syftet är
att arbeta fram en stark opinionsplan som kan ligga till grund för att kunna formulera tydliga krav för hur
föreningarnas behov ska uppfyllas. Genom att besvara denna enkät bidrar er förening till att visa vilka
behov som finns idag och vilka utmaningar vi står inför framöver. Enkäten fylls i via webben via denna
länk https://response.questback.com/idrott/SBTFanlaggningsenkat2017 och ska vara SBTF tillhanda
senast söndag 1 oktober 2017.
Tack för er medverkan!
1. Föreningens namn:
2. Kontaktperson i föreningen för anläggningsfrågor:
3. Adress för anläggningen:
4. Antalet aktiva medlemmar:
5. Omsättning, kr (frivillig fråga):
6. I vad för typ av lokal bedrivs föreningens verksamhet i?
7. Om föreningens möjligheter regleras av hyresavtal, hur ser avtalet ut? (frivillig
fråga)
8. Har er verksamhet permanent uppsatta bord?
9. Hur stor är lokalen (längd x bredd i meter)?
10. Hur många bord rymmer lokalen för träning respektive tävling?
11. Finns det annat som påverkar förutsättningarna i lokalen? (Till exempel pelare,
takhöjd, förrådsmöjligheter, etc)
12. Är er tillgång till lokalen tillräckliga i förhållande till er förenings storlek?
13. Delas verksamheten med annan bordtennisförening?
14. Delas verksamheten med andra idrottsverksamheter?
15. Finns det WC, dusch, omklädningsrum och andra faciliteter i anslutning till
anläggningen?
16. Har ni tillgång till kanslilokaler i anslutning till verksamheten?
17. Har ni i anslutning till verksamhetslokalen tillgång till övernattningslokaler?
18. Om ni disponerar lokalen själva, vad för typ av verksamhet bedrivs på dagtid?
19. Är lokalen tillgänglighetsanpassad?
20. Erhåller föreningen anläggningsbidrag från kommunen?
21. Har föreningen uppdaterad kunskap om kommunens byggplaner?
22. Har föreningen en kontaktperson till kommunen vad gäller nybyggnation?
23.Anser ni att ni som förening har god kontakt med kommunen?
24. Har föreningen nyttjat möjligheten att erhålla anläggningsbidrag från RF,
arvsfonden, SISU eller liknande?
25. Annat att tillägga?
Kontakt
Vid frågor som rör anläggning, tveka inte att höra av er till Svenska Bordtennisförbundets
föreningsutvecklare.
eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com, 073-828 81 37
ebba.wengstrom@svenskbordtennis.com, 070-406 23 35
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