Bä sta å kare, vå rdnadshavare, trä nare, fö reningsledare och styrelsemedlemmar,
Vi vill först börja med att säga att vi verkligen känner med er alla utifrån att
tävlingssäsongen för er, som för så många andra inom idrotten, är inställd. Det är
verkligen tråkigt då vi vet att så många av er lägger ner både själ och hjärta i detta.
Vi vill nu göra er uppmärksamma på att den enkät som ingår i den oberoende
utredningen som pågår inom svensk konståkning nu är utskickad. Det är verkligen
glädjande att så många har skickat in sitt samtycke att medverka – trots den ganska
krångliga procedur som krävdes för att göra så. Vi hoppas nu att så många av er som
möjligt medverkar genom att fylla i enkäten – varje svar är viktigt för att vi ska få en så
rättvisande bild som möjligt av svensk konståkning.
Om du anmält ditt samtycke men ändå inte fått en enkätlänk skickad via mail:
•

•

Börja med att titta i din skräppost och din papperskorg. Att mailet kan ha hamnat
där kan bero på rigida inställningar på spam-filter eller att vissa mailleverantörer
svartlistar vissa IP-adresser. Detta är inget som vi rår över eller kan påverka från
vårt håll.
Vi har uppmärksammat så här långt att de flesta som hört av sig angående att de
inte fått enkätlänken har en hotmail.com-adress. Om du inte redan tagit emot en
enkätlänk och har en hotmail-adress kan det vara bra att skapa t.ex. en gmailadress, vilka verkar fungera bättre.

Har du fortsatt problem med enkäten – kontakta oss på skateundersokning@kbtkonsulterna.se så försöker vi lösa det.
Enkäten måste besvaras senast söndagen den 29 mars kl. 23.59 – då stängs
länken.
Återigen, stort tack till er alla som medverkar och extra tack för alla mail vi får. Varje
röst spelar stor roll för vårt uppdrag – för glädje, glöd och gemenskap.
Inte minst – var rädda om er i dessa tider.
Vänligen,
Klara Edlund och Magnus Winter
Oberoende utredare.

