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Att ställa in klubbträffen tycker jag är styrelsens beslut. De har mitt fulla mandat till detta.

Spar pengar och satsa stenhårt 2021 istället då det förhoppningsvis fnns ett vaccin och alla vågar åka igen.

Viktigt att det blir någon form av årsmöte digitalt, så att vi kan välja nästa års styrelse.

Jag saknar alternativet NEJ utan tilläggstext på samtliga frågor. Att frågan om digital klubbträff utan uppgift om vad det 
skulle "kosta" av klubbens kassa/medlem eller om var och en skulle betala en viss summa själva tillsammans med det 
saknas. Blir det ett 200 medlemmar så blir väl kostnaden/medlem uppåt 200-250:-/medlem vilket för mej låter orimligt 
mycket. Varför ska de som inte tittar på den digitala sändningen i så fall vara med som sponsorer. En annan fråga är hur 
de budgeterad pengarna (årets överskottet) kanske 40-50.000 ska användas vid inställd klubbträff. Just det borde väl vara 
en enskild fråga? NEJ alternativen kan till exempel vara att medlemsavgiften för kommande år tillfälligt kan reduceras 
eller JA som ni föreslår 40-50.000 på en digital sändning. Eller om vi ska anslå dubbelt så mycket till en årsfest 2021 eller 
ungefär lika mycket som vanlig. Det är mina synpunkter Och jag tycker att det är JÄTTEBRA att ni frågar vad alla 
medlemmarna anser, men lägg inte svaren i munnen på oss. Ni hajar nog hur jag menar. Hoppas på att det kommer in en 
hög svars % på enkäten. Tittar vi på sista frågan så varför fnns det en tilläggstexten på NEJ? Svaren borde väl vara JA 
NEJ eller Kanske ;-) Tack så hjärtligt till hela styrelsen för att ni lägger ner tid och energi på Melodifestivalklubben! Trevlig 
Sommar ! Håll Ut!

Lägg inte pengar på artister digitalt, det är så många artister som sänder live på nätet nu Gratis så det är bara onödigt att 
betala för.

Kommer inte boka hotell i Kristianstad, bor hos en kompis

Har inget intresse alls av digitala träffar eller shower. Grejen med klubbträffar är att träffas IRL. Antingen mindre lokala 
fysiska träffar i år, eller satsa mer på Kristianstad 2021. Ett förslag är att ha olika temanamn på klubbträffarna precis som 
ESC har, typ "Kristianstad 2021 - get together"

Jag tycker att det är är orimligt att ha en i oktober. Pandemin och hur vi hanterar den är allas ansvar och dessutom emot 
folkhälsomyndighetes rekommendationer.

Tycker det vore jättekul om nåt digitalt fxades istället för klubbträffen, men det behöver inte va nåt komplicerat med en 
massa dyra artister. T ex har engelska klubben haft fera (det är bl a en en ikväll) typ digitala discon på Zoom, då de DJ'ar 
och folk står o dansar där hemma och chattar med varandra samtidigt ;) Det är jättetrevligt. Jag tycker inte att det ska 
fxas "mindre lokala träffar" istället för klubbträffen, även om det är mindre än 50 pers och man FÅR träffas IRL så är det 
dumt att "uppmuntra" IRL-häng tycker jag personligen.

Tycker inte digitala träffar är intressant.

Hur blir det med årsmötet i sig det måste väl genomföras på något sätt rent formelt. I övrigt satsa på nästa år i stället och 
ta pengar till det.

Tycker styrelsen gör ett bra jobb! Nu hoppas vi att coronan släpper taget om världen så vi kan åka runt på melloturne.

Arrangera klubbträffen 2021 i Kristianstad.

Är ljudtekniker med erfarenhet av streaming, agerar gärna bollplank kring lösning av digitalt möte och show

Känns helt självklart att ställa in under rådande omständigheter och all osäkerhet inför hösten. Genomför ett årsmöte på 
ett eller annat sätt om det måste vara så, men spara pengarna till nästa år.

För allas vår säkerhet så tror jag att ni fattar rätt beslut



Bra att ni fattar beslut att inställa den

No

Rätt beslut att inte ha någon klubbträff. Ingen digital show för en massa pengar, inte prisvärt. Finns bättre saker att lägga 
pengarna på. Svarsalternativen var inte bra, de jag svarade på var minst dåligt.

Årsmötet är ju huvudnumret. Hur säkerställer styrelsen att alla som vill vara med digitalt, om det blir så, verkligen är med? 
Jag är tveksam till beslut av viktiga förändringar sker digitalt.

Är inte intresserad att ingå i nån arrangörsgrupp har redan gett mycket engagemang till klubben tidigare år. Tycker att 
man skall satsa på att utveckla klubben och lokalt även Klubbträff nästa år. Tycker även att man skall spara lite pengar då 
det kan bli så att vi minskar med medlemmar, åren framöver. Angående beslut att ställa in årets Klubbträff vet jag inte då 
jag inte vet förutsättningarna och dealen man har med lokal etc.det vet ni ju.

Jag anser att klubbträffarna är till för att vi skall träffas och umgås. Därför går det digitala bort helt för mig.


