
Medlemsenkät  -  jämförelse med Rubic

Nedan visar en sammanställning av svar på en enkät om önskade funktioner för RSF:s IT-system, som skickades ut av RSF till samtliga klubbars e-
postadresser hösten 2017. Medlemmar svarade individuellt, dvs. flera personer i samma klubb kan ha svarat.

Antal svar

Fråga Viktigt
Trevligt men 

ej viktigt
Ej 

intresserad Vet ej Stöd i RUBIC

Lista över fotoutställningar och andra 
fotoarrangemang i Sverige 314 152 7 0

Det finns en kalender där 
medlemsklubbarna kan lägga in 
evenemang.

Lista över aktuella tävlingar på riks- och 
nordisk nivå 260 170 43 0 Alla tävlingar som RSF eller klubbarna 

bjuder in till, finns samlade.
Information om aktuella internationella 
tävlingar och utställningar 132 258 83 0 Nej, men kommer fortsatt finnas på RSF:s 

hemsida.
Resultat och bildkataloger från 
Riksfotoutställningen och RSF Klubbtävling 307 134 27 5 Ja

Jurykommentarer från ovan tävlingar 257 181 30 5 Ja
Resultat och bildkataloger från 
internationella tävlingar 89 301 80 3 Nej

Aktuell information i form av en PDF-tidning 
(Exponera! i sin nuvarande form) 285 142 31 15

Exponera! kommer att skickas ut som nu, 
men med Rubics adressregister som grund. 
Dessutom kommer klubbar att kunna skicka 
ut sina egna nyhetsbrev via Rubic.

Aktuell information i form av en blogg 94 231 133 15 Kommer eventuellt senare
En enkel uppladdningsfunktion för att kunna 
visa dina egna bilder (personligt bildgalleri) 180 220 66 7 Kommer eventuellt senare

Möjlighet att få bildkritik på uppladdade 
bilder

201 188 76 8

I Rubic kan klubbar skapa både tävlingar 
och bildbedömningar, dit medlemmar kan 
ladda upp bilder. Bilderna i en tävling kan 
kommenteras av en utvald jury, medan 
bildbedömningar kan kommenteras av alla 
medlemmar.

Möjlighet att ge bildkritik på uppladdade 
bilder 159 217 91 6 Se ovan.

Möjlighet att skicka bilder från sitt bildgalleri 
direkt till tävlingar inom RSF och klubben, 
samt årsboken.

208 177 74 14
Nej, men måste ladda upp bilderna till varje 
enskild tävling / inlämning.

Ett diskussionsforum, där enbart medlemmar 
i RSF kan deltaga 123 252 90 8 Ja, via en app.

Samarbete med annat diskussionsforum, t 
ex Fotosidan 83 271 110 9 Ej relevant

Möjlighet för fotoklubbar att enkelt kunna 
utannonsera och inbjuda till aktivteter såsom 
föreläsningar, kurser, utställningar

306 140 15 12
Ja. Man kan dessutom sätta en gräns på 
antalet deltagare, samt hantera 
deltagaravgifter.

Medlemsregister för fotoklubbar, så att 
klubben slipper hantera egna medlemslistor. 133 192 102 46 Ja.

Som ovan, plus en komplett plattform för 
hemsida till fotoklubbar. Innebär att klubben 
får en komplett hemsida med möjlighet till 
bildvisning, kalender, nyheter, 
medlemsregister mm.

184 182 70 37

Möjlighet till klubbhemsidor kommer 
eventuellt senare

Medlemsförmåner från samarbetspartners 235 195 28 15 Ej relevant

Totalt antal svar: 473


