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1) Id: Studiebesök (S), Mat och dryck (R), Föredrag (F), Sång och musik (M) 

Uppföljning: Vi vill ha information från er, minst 2 gånger per år, om vilka besök/aktiviteter ni ”plockat” från Idé- & programbanken (fortsättningsvis kallad programbanken)och vad ni tyckte om de använda programpunkterna. Och givetvis vill vi ha information om felaktigheter.
Nya programpunkter: Vi vill också, minst två gånger per år, få information om nya besöksmål, aktiviteter etc.  Även här vill vi ha kontaktuppgifter, beskrivning, vad ni tycker och varför ni anser att punkten ska vara med.
Borttagning: Vi vill omgående veta om någon programpunkt bör tas bort och varför.
Blanketter ändringar, synpunkter och kompletteringar använd blanketten på denna sida eller hämta blankett där du hämtade progambanken. Skicka ifylld blankett till  
Även spontan blankettfri information eller synpunkter tas emot.

Återkoppling
För att kunna hålla en hög kvalité på programbanken behöver vi era synpunkter och erfarenheter. På näst sista sidan i det här dokumentet finns en blankett för att lämna synpunkter på befintligt material. 

På sista sidan i detta dokument finns även en blankett där ni tipsar oss om nya intressanta, spännande och eller nyttiga programpunkter.

Bilaga 1 (sid 2), Synpunkter på programpunkter som använts under perioden 

Bilaga 2 (sid 3), Förslag till nya programpunkter

Era synpunkter och/eller idéer skickas via något av nedanstående alternativ:
e-post, adressuppgifter se ovan. Ange rubrik Programbanken.
PostNord till Programbanken, c/o Birgitta Estberg, adressuppgifter se ovan.

Synpunkter utan  avsändare och adressuppgifter hanteras ej.




 

 



Bilaga 1, Synpunkter på programpunkter som använts under perioden ……………………………………….
Id1
Vad
Betyg2
Kommentar
Kompletteringar eller ändringar3














































































2) Ange betyg från 1 till 10 där 1=usel och 10=super. 3) Ange om någon information är fekaktigt och/eller om bör kompletters.


Uppgiftslämnare, kontaktuppgifter
Uppgiftslämnare:
Förening:
E-post
Tel:


Bilaga 2, Förslag till nya programpunkter, som använts under perioden:…………………………………………….
Vad, namn, plats, mm:
Omr.1

Beskrivning:



Betyg2

Kontaktuppgifter:
Varför denna punkt?

Vad, namn, plats, mm:
Omr.1

Beskrivning:



Betyg2

Kontaktuppgifter:
Varför denna punkt?

Vad, namn, plats, mm:
Omr.1

Beskrivning:


Betyg2

Kontaktuppgifter:
Varför denna punkt?

Vad, namn, plats, mm:
Omr.1

Beskrivning:


Betyg2

Kontaktuppgifter:
Varför denna punkt?
2) Ange betyg från 1 till 10 där 1=usel, 5=godkänt och 10=super.

Uppgiftslämnare, kontaktuppgifter
Uppgiftslämnare:
Förening:
E-post
Tel:


