
 
 
(Skickat 2020-09-17/18 via e-post)  
 

Frågor till dig som är vald som ombud till riksstämman 2021 – svar senast 25/9 2020 
 
Hej  
Välkommen som ombud till Psoriasisförbundets riksstämma. Som ombud röstar du på 
medlemmarnas mandat, vald av årsmötet. Det innebär att beslut fattas i demokratisk ordning direkt 
av de röstberättigade ombuden själva. Det är ett fint förtroende från medlemmarna.   
På grund av pågående pandemi kommer riksstämman 2021 att genomföras digitalt. För detta har vi 
anlitat Styrelsepost som har bred erfarenhet av att leda digitala årsmöten, stämmor och kongresser. 
Riksstämman genomförs digitalt via ett dataprogram som heter Zoom. Röstning sker genom ett 
annat dataprogram som heter VoteIT. Du kommer att erbjudas utbildning/känn-dig-för kurs i Zoom 
och VoteIT några veckor innan stämman. Mer information kommer att lämnas längre fram i höst.  
Stämman är planerad till den 5:e och 6:e februari, men kan komma att föregås av vissa röstningar 
veckan eller veckorna innan. Dessa röstningar kommer att avse enbart formaliapunkter. Röstning 
sker anonymt.  
  
Ytterligare information om stämman kommer att lämnas löpande som vi skickar till dig på e-post och 
det kommer också att finnas information på vår webbplats www.psoriasisforbundet.se    
  
Mer info om Zoom finns här: https://onlineguiden.se/superenkel-guide-till-zoom-sa-har-kommer-du-
igang/ Mer info om VoteIT finns här: https://www.voteit.se/  
  
Förbundskansliet gör nu en inventering av ombudens tekniska möjligheter. Detta för att kunna bistå 
dig om det behövs och för att kunna planera utbildningsinsatser.   
  
Vi behöver svar från dig kring dina tekniska möjligheter – senast 25/9  
  
Som ombud måste du ha en egen e-postadress som ska vara registrerad i Psoriasisförbundets 
medlemsregister. Detta krävs vid röstning på riksstämman, för att kunna använda VoteIT. Du kan se 
din e-post eller uppdatera den på Mina sidor. Är du osäker kan du klicka på Glömt lösenord. 
Inloggningsuppgifter står på ditt medlemskortet. Kan du inte logga in mejla till medlem@pso.se   
  
Alla som ska delta i riksstämman måste ha en dator med bild och ljud, det vill säga en webbkamera 
och en mikrofon samt högtalare och internet. Vissa datorer eller paddor har inbyggd kamera, 
mikrofon och högtalare. Du kan också använda headset som mikrofon och högtalare.  
   
Meddela oss om du har eller inte har;  
Dator eller läsplatta  
Headset (eller separat mikrofon och högtalare) 
Webbkamera (kan även finns inbyggd i datorn/plattan)  
Internetuppkoppling  
  
Annan information som är bra för oss att veta.  
  
Mejla dina svar till info@pso.se senast den 25 september.  
 
Digitala remissmöten  
Under hösten 2020 så kommer ombuden till Riksstämman att bjudas in till digitala 
remissmöten. Dessa är informella och frivilliga och är till för att lämna information och för att fånga 
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ombudens eventuella synpunkter inför fortsatt beredning av ärendena inför stämman. Du deltar via 
det digitala programmet/verktyget Teams. Varje möte inleds med möjlighet att känna sig för i Teams 
lite grand innan mötet startar. Notera gärna datum och tid redan nu. Inbjudan till remissmötena 
samt mer information skickas separat.  
  
2020-10-08       Remissmöte – Stadgar                                                                  17.30-19.00  
2020-10-13       Remissmöte– Motioner                                                                17.30-19.00  
2020-10-14       Remissmöte– Valberedning (inkl. instruktion)                         17.30-19.00  
2020-10-20       Remissmöte– Förutsättningar ideellt arbete                            17.30-19.00  
2020-10-28       Remissmöte– Verksamhetsinriktning                                         17.30-19.00  
  
  
Med vänlig hälsning 
Maria Björklund 
Kanslichef 
  
PSORIASISFÖRBUNDET 
Bellmansgatan 30, 1tr 
118 47 Stockholm 
  
vx 08-600 36 36 direkt 08 - 556 109 07 
maria.bjorklund@pso.se 
www.psoriasisforbundet.se 
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