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KLUBBER OG FORENINGER

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

I Norge har vi en rik flora av klubber og foreninger. Her tenker vi både på større politiske,
sportslige, kulturelle og religiøse organisasjoner og på mindre syklubber, kokeklubber og
leseklubber. Foreningene er viktige for samfunnet, og ofte også for de som deltar i dem. I
denne spørrelisten vil vi høre om dine erfaringer fra klubber og foreninger. Spørsmålene er
skrevet i fortid, men skriv gjerne om foreninger der du er aktiv i dag. Hvis du vil skrive om
flere foreninger anbefaler vi at du gjør deg grundig ferdig med én om gangen.

Fortell om klubber og foreninger du har vært med i:
Husker du hvordan og hvorfor du ble med? Var du med da foreningen ble stiftet?
Fortell i så fall litt om bakgrunnen for stiftelsen.
Fortell om møter/øvelser/arrangementer. Hvordan foregikk de som regel? I hvilke
lokaler? Hvor ofte var det møter og hvor mange var med? Kan du fortelle litt om hvem
som var med (uten å nevne navn)? Kan du fortelle nærmere om et typisk møte eller om
et møte du syns var vellykket?
Hva var det viktigste dere gjorde i løpet av et år? Hadde dere fester? Dro dere på turer,
leire eller stevner? Hvordan foregikk dette?
Hvordan ble ansvar og oppgaver fordelt? Hva hadde du av oppgaver og ansvar? Hva
vil du si var din rolle i foreningen?
Opplevde du foreningen som et sted for å møte andre? Ble det knyttet varige bånd?
Hadde du kontakt med andre medlemmer også utenfor foreningens rammer? Har
kontakter eller erfaringer fra foreningen hatt betydning for deg ellers i livet?

Opplevde du at foreningen hadde noen overordnede mål eller hensikter? Var medlemmene stort sett enige om hvordan foreningen skulle jobbe eller var det uenigheter og
konflikter omkring dette? Har foreningen endret seg siden du ble med eller drives den
stort sett på samme måte som før? Hvis foreningen ikke lenger finnes/er aktiv, hvordan
foregikk det da den ble oppløst/gikk i dvale?
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