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Information till läns- och lokalavdelningar 

 

 
 

 

Information om Riksstämman 2021 

 
På grund av pågående pandemi kommer riksstämman 2021 att genomföras digitalt. Stämman 

är planerad till den 5:e och 6:e februari, men kan komma att föregås av vissa röstningar veckan 

innan. Dessa eventuella röstningar kommer att avse enbart formalia. Ytterligare information 

om hur stämman kommer att läggas upp kommer att lämnas löpande.  

 

Under hösten 2020 så kommer ombuden till Riksstämman att bjudas in till digitala 

remissmöten om exempelvis stadgar, verksamhetsinriktning med flera ämnen. Det kommer 

även att anordnas utbildningstillfällen både i verktyget Teams och i början på nästa år även i 

verktyget Zoom och VoteIT. Zoom kommer att användas under Riksstämman tillsammans med 

röstningsverktyget VoteIT. 

 

Förbundskansliet kommer att göra en inventering av ombudens tekniska möjligheter. Vi 

behöver därför ombudens kontaktuppgifter inklusive e-postadress, senast den 7/9 till 

info@pso.se eller 08-600 36 36. 

 

Kallelse till Riksstämman skickas ut separat. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Björklund, kanslichef   08-556 109 07 

     maria.bjorklund@pso.se 

 

 

 

Bilaga: Information om digitala verktyg 
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OBS! Mer information kommer under hösten och utbildningstillfällen kommer att anordnas.  

 

 
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  

 

 

Om Zoom 

Zoom är också ett mötesverktyg med några andra funktioner än Teams, bland annat bättre 

bildvyer och möjlighet till gruppdiskussioner. I övrigt krävs samma utrustning och nedladdning 

av app (programvara) eller länk till internet.  

 

Instruktionsfilm och manual till Zoom finns här: https://neuro.se/media/9834/instruktion-

zoom.pdf samt https://www.youtube.com/watch?v=KfrkaLPfScM 

 

 

 

Om VoteIT 

 

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna 

diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som 

en kombination av onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT 

som beslutsstödsystem. 

 

Läs mer om VoteIT här: https://www.voteit.se/om-voteit/ 


