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Emne nr. 106
FORENINGER OG ORGANISASJONER

Denne lista er annerledes enn de listene vi hittil har sendt ut. Den gjelder nemlig et område
hvor medarbeideren bare kan svare for seg selv. Vi vil gjerne få vite hvilke foreninger De er
eller har vært medlem av. Det gjelder foreninger og sammenslutninger av alle slag – politiske
og religiøse foreninger, avholdsforeninger, ungdomsforeninger, foreninger som arbeider for
folkeopplysning eller humanitære formål (Røde Kors, sanitetsforeninger o.a.), motorklubb,
turistforening, vel-forening, sportsforening osv.
Alle som svarer på denne spørrelisten bes oppgi alder og yrke.

1. Hvor mange foreninger og organisasjoner er De medlem av?
2. Hvilke foreninger er det?
3. Hvorfor er De med i disse foreningene?
4. Må man betale medlemspenger i disse foreningene, og hvor store er de?
5. Deltar De i møter og sammenkomster innen foreningene, og hva går for seg på disse
sammenkomstene?
6. Har De eller har De hatt tillitsverv i noen av foreningene, hvilke tillitsverv er/var det,
og hvor lenge har De hatt/hadde De disse verv?
7. Deltar De ellers aktivt i arbeidet innen foreningen eller i det virksomhetsfelt som
foreningen har, og hvilke arbeidsoppgaver har De eller har De hatt?
8. Er det innen hver av disse foreningene noe band mellom medlemmene utenom
sammenkomstene, for eksempel medlemsblad, merke, ring, flagg, særlig hilsen,
særlige klær, særlige krav eller vaner når det gjelder mat og drikke e.a.?
9. Arbeider De for at Deres bekjente eller andre skal gå inn i foreningen?
10. Har De truffet Deres ektefelle eller forlovede i en av disse foreningene?
11. Har De i en eller flere av disse foreningene fått venner som De omgås også utenfor
foreningen?
12. Går De først til foreningsvenner når De skal ha utført et arbeid eller skal anskaffe noe
til heimen eller arbeidsplassen?
13. Hva anser De for å være foreningen eller organisasjonene sviktigste oppgave?
14. Hvor meget tid bruker De på foreningene – hvor mange timer i uken, i måneden eller i
året?
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