
 

Psoriasisförbundet Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm. 
Tel: 08-600 36 36. Fax: 08-556 109 19. Pg: 33 66-2. Bg: 482-5782. Org nr: 80 20 02-7283. E-post: info@pso.se 

www.psoriasisforbundet.se 

 

2020-09-25_rev 

 

 
 

 
Inbjudan 

Välkommen till Psoriasisförbundets remissmöten  
 
Denna inbjudan riktar sig till dig som är vald som ombud till Psoriasisförbundets riksstämma. 

Du inbjuds till digitala remissmöten. Syftet med mötena är att föra dialog om frågor som 

senare kommer att behandlas på riksstämman. Med remissmötena vill Förbundsstyrelsen dels 

fånga dina eller andra ombuds synpunkter och tankar kring vissa frågor, dels lämna 

information. Remissmötena är informella och erbjuds dig som ombud. Det innebär att du själv 

avgör om eller på vilka möten du deltar. Du kan självfallet välja att delta på alla om du vill.  

 

Remissmötena kommer att hållas via dataprogrammet Teams, som är det program vi vanligen 

använder inom förbundet. Det finns även möjlighet att delta enbart via telefon. Du får då 

eventuella möteshandlingar skickade till dig per e-post.  

 

Under Riksstämman, som genomförs digitalt 5:e och 6:e februari på grund av pandemin Covid-

19, kommer dataprogrammet Zoom att användas, men det är av tekniska skäl som har med 

just stämman att göra. Ytterligare information om hur stämman kommer att läggas upp 

kommer att lämnas löpande, via e-post och vi vår hemsida. Det går även bra att ringa oss för 

ytterligare information. Formell kallelse till Riksstämman kommer att skickas ut separat. 

 

Remissmöten 

Torsdag 2020-10-08 Remissmöte – Stadgar  17.30-19.00 

Mötet, som leds av Viveca Lindahl som är sammankallande i 

Stadgekommittén, kommer att handla om förbundsstyrelsens förslag till 

stadgeändringar. Dessa bygger i sin tur på inkomna förslag även från 

enskilda medlemmar eller från avdelningar. I mötet deltar även 

Stadgekommittén och i förekommande fall ytterligare någon från 

Förbundsstyrelsen.  

 
 

http://www.psoriasisforbundet.se/
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Upplägg 
17.30 ”Incheckning” för de som vill testa sin uppkoppling eller testa hur 

 Teams fungerar. Teknisk support kommer att finnas.  

17.45 Kort inledning om förbundets framtidsarbete. 

 Kort beskrivning av stadgekommitténs arbete 

 Beskrivning av de mest bärande förslagen till stadgeändringar 

18.00 Frågor och svar 

18.15 Gemensam dialog kring stadgarna, föreslagna förändringar etc.  

18.45 Summering 

19.00 Avslutning 

 

Anmälan senast: onsdag 30/9 

 

Tisdag 2020-10-13  Remissmöte– Motioner  17.30-19.00 

Mötet, som leds av Tina Norgren, förbundsordförande, kommer att handla om 

de motioner som inkommit till Förbundsstyrelsen inför riksstämman. Det blir 

ett tillfälle att bekanta sig med dessa och ta del av Förbundsstyrelsens tankar 

och eventuella förslag kring motionerna samt lämna egna synpunkter. I mötet 

deltar även övriga berörda från Förbundsstyrelsen.  

 

Upplägg 

17.30 ”Incheckning” för de som vill testa sin uppkoppling eller testa hur 

 Teams fungerar. Teknisk support kommer att finnas.  

17.45 Kort inledning om förbundets framtidsarbete. 

 Kort beskrivning av inkomna motioner, översikt 

 Övergripande beskrivning av FS eventuella synpunkter eller förslag 

18.00 Frågor och svar 

18.15 Gemensam dialog kring inkomna motioner 

18.45 Summering 

19.00 Avslutning 

 

Anmälan senast: onsdag 7/10 

 

Onsdag 2020-10-14      Remissmöte– Valberedning (inkl. instruktion) 17.30-19.00 

Mötet, som leds av Ines Uusmann, vice förbundsordförande samt  

Jeanette Lindskog, sammakallande i valberedningen kommer att handla 

om riktlinjer för valberedningens arbete och en beskrivning av hur 

valberedningen arbetat och hur långt man kommit i sitt arbete. I mötet 

deltar även valberedningen och i förekommande fall ytterligare någon 

från Förbundsstyrelsen.  

 

Upplägg 

17.30 ”Incheckning” för de som vill testa sin uppkoppling eller testa hur 

 Teams fungerar. Teknisk support kommer att finnas.  

17.45 Kort inledning om förbundets framtidsarbete. 
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 Kort beskrivning av FS riktlinjer för valberedningen. 

 Frågor och svar 

18.00 Kort beskrivning av valberedningens arbete  

 Frågor och svar 

18.15 Gemensam dialog kring valberedningsarbetet 

18.45 Summering 

19.00 Avslutning 

 

Sista anmälningsdag: onsdag 7/10 

 

Tisdag 2020-10-20 Remissmöte– Förutsättningar ideellt arbete  17.30-19.00 

Mötet, som leds av Ines Uusmann, vice förbundsordförande, handlar om hur 

en förändrad omvärld ställer krav på nya sätt att arbeta inom förbundet. Hit 

räknas olika former av förenklingar för förtroendevalda, ersättningsformer 

med mera. I mötet deltar även några från Förbundsstyrelsen.  

 

Upplägg 

17.30 ”Incheckning” för de som vill testa sin uppkoppling eller testa hur 

 Teams fungerar. Teknisk support kommer att finnas.  

17.45 Kort inledning om förbundets framtidsarbete. 

 Kort beskrivning av FS arbete med förutsättningar för ideellt arbete.  

18.00 Gemensam dialog kring förutsättningar för ideellt arbete  

18.45 Summering 

19.00 Avslutning 

 

Anmälan senast: onsdag 14/10 

 

Onsdag 2020-10-28 Remissmöte– Verksamhetsinriktning 17.30-19.00 

Mötet, som inleds av Tina Norgren, förbundsordförande, handlar om 

förbundets framtidsfrågor, vad vi har framför oss under kommande 

riksstämmoperiod, vilka prioriteringar som bör göras och hur vi kan nå vår 

vision och våra målbilder. I mötet deltar även några från 

Förbundsstyrelsen. 

 

Upplägg 

17.30 ”Incheckning” för de som vill testa sin uppkoppling eller testa hur 

 Teams fungerar. Teknisk support kommer att finnas.  

17.45 Kort inledning om förbundets framtidsarbete. 

 Kort beskrivning av FS utgångspunkter kring verksamhetsinriktningen  

18.00  Frågor och svar 

18.15 Gemensam dialog kring hela förbundet, inklusive avdelningarnas 

prioriteringar de kommande 3 åren. 

18.45 Summering 

19.00 Avslutning 
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Anmälan senast: onsdag 21/10 

 

Så här går det till 

Om du vill vara med på ett eller flera remissmöten så anmäler du det antingen via e-post till 

info@pso.se eller via telefon 08-600 36 36. Ange vilket eller vilka möten din anmälan gäller. 

När du anmält sig kommer du att få ett e-postmeddelande från oss med en länk till mötet. Du 

får även ett telefonnummer i det fall du hellre vill delta via telefon. Klicka på länken när det är 

dags att ansluta eller ring telefonnumret som kommer att framgå av mejlet.  

 

För att delta via Teams behöver du dator eller platta, mikrofon och högtalare eller headset, 

kamera (som kanske kan finnas inbyggd i din platta eller dator) samt internet. Du kan även 

delta enbart via telefon.  

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Maria Björklund, kanslichef   08-556 109 07 

     maria.bjorklund@pso.se 

 

 

 

 

 
Om Teams 

Microsoft Teams är ett chattbaserat verktyg i Office 365 – en digital mötesplats. Alla 

länsavdelningar har licens till Office 365 och därmed till Teams. Programmet eller verktyget 

Teams används i störst utsträckning för möten. Mötesdeltagare kan antingen delta med bild 

och ljud eller via telefon – man kan även ringa in till de Teamsmöten som förbundet bjuder in 

till, men då går man miste om att se de bilder som visas. För att delta i ett Teamsmöte med 

bild och ljud behöver man en dator eller en surfplatta, en mikrofon, en kamera och högtalare. 

Vissa av dessa kan finnas inbyggda i datorn eller går att få genom att använda ett headset. 

Man kan använda Teams antingen genom en app (programvara) som laddas ned till datorn 

eller genom en länk till internet.  

 

Instruktionsfilm till Teams finns här: https://vimeo.com/332653924  

 

 

mailto:info@pso.se
https://vimeo.com/332653924

