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Kompletterande information till dig som ska delta på riksstämman 2021 
 
Hej! 

Med denna information vill vi komplettera tidigare lämnad information avseende riksstämman, 

främst kring de tekniska förutsättningarna. Vi vill också understryka att vi gärna hjälper till för att få 

allt att fungera och att utbildningstillfällen kommer att anordnas.  

 

På Psoriasisförbundets webbplats/hemsida finns information om riksstämman. Sidan uppdateras 

löpande så det är viktigt att då och då gå in och se om det finns uppdateringar.  

 

När du går in på vår webbplats via Internet på adressen www.psoriasisforbundet.se så kommer du till 

en startsida.  

 

1. Klicka på Intern info  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Då kommer du till en sida med intern 

information. Där kan du läsa mer om 

digitala möten med mera.   

 

Du kan också klicka dig vidare till sidan om 

riksstämman.  

 

 

 

3. På denna sida finns mer information om 

stämman. Här kommer också 

möteshandlingarna att läggas ut. Den 

uppdateras löpande. 

 

 

 

 

Direktadress/länk: https://www.psoriasisforbundet.se/intern-information/riksstamma-2021/ 

 

http://www.psoriasisforbundet.se/
https://www.psoriasisforbundet.se/intern-information/riksstamma-2021/


 

Tekniska förutsättningar 
För att mötet ska kunna genomföras på ett bra sätt behöver var och en sitta vid en egen utrustning. 

Det innebär egen dator eller läsplatta. En telefon går utmärkt att delta på Zoom-mötet via men det 

blir ofta en för liten skärm för VoteIT där man ska rösta och lägga förslag, yrkanden. 

Datorn/läsplattan ska helst ha webbkamera så man också syns i mötet med bild och man behöver 

tillgång till internet, via sladd eller trådlöst. Bästa resultat får man med hörlurar med mikrofon 

(headset). Beroende på vilken typ av hörlurar med mikrofon som du väljer att använda kan du koppla 

dessa antingen med sladd direkt in i ljudutgången eller trådlöst via bluetooth. Ibland går det också att 

använda sin läsplatta eller bärbara dator direkt men bäst är det med hörlurar och mikrofon.  

 

Vi avråder från att dela utrustning och samma rum   

De som leder stämman rekommenderar att alla deltar inom ”4 väggar” för att undvika rundgång i 

ljud med flera störningar som kan uppstå när man är flera runt ett bord eller i en gemensam lokal. 

Om man sitter tillsammans och delar utrustning blir det svårt att hänga med i mötet och ljudet blir 

också sämre. Dessutom kan man inte rösta eftersom man måste vara inloggad med sin egna 

personliga e-postadress. 
 

På grund av Corona pandemin avråder också Förbundsstyrelsen att riksstämmans deltagare samlas i 

grupp. Smittorisken ökar både med antal personer och i takt med utsträckt tid då man vistas i samma 

lokal/samma rum. Om man trots detta bestämmer sig för att sitta tillsammans eller umgås i pauser 

så bör man hitta lokaler där var en och kan stänga till om sig just när stämmoförhandlingarna pågår 

och självfallet hålla avstånd och iaktta övriga rekommendationer som gäller med anledning av 

Coronaviruset.  
 

Utrustning och kapacitet 

Om du vet med dig att din dator är av äldre modell så testa gärna i förväg att den går att använda på 

Zoom, du kan testa utan att ha ett konto. Om du deltar via din arbetsgivares utrustning behöver du 

kolla att det inte finns säkerhetsspärrar mot Zoom (vissa arbetsgivare har valt att bara tillåta specifika 

videoverktyg). Det kan också variera i hur starkt internet är på den plats du befinner dig så kolla 

gärna att din uppkoppling räcker för att kunna delta i videomöten innan. Om du märker att det svajar 

och inte fungerar fullt ut så testa att inte använda video/stänga din kamera, det viktigaste är du hörs 

och hör.  

En del ombud har kontaktat sitt lokala ABF för att få tillgång till lokal och utrustning. 
 

Röstning  

All röstning kommer att ske i ett röstningsverktyg som heter VoteIT. VoteIT är en webbplats och inget 

som behöver laddas ner på förväg. För att kunna rösta krävs att man har loggat in med den e-

postadress som finns inlagd i Psoriasisförbundets medlemsregister. Du kan se din e-post eller 

uppdatera den på Mina sidor. 
 

Om man deltar på den digitala riksstämman med olika utrustning, till exempel både telefon och dator 

så är det bäst att följa stämman via sin smarta telefon, då laddar man ner appen Zoom och sen 

trycker man på länken som du kommer få närmare stämman. Använd datorn eller läsplattan till 

röstning i VoteIT.  

 

Man kan delta enbart via en smart telefon men då finns risken att det är smått på skärmen och svårt 

att hänga med när man behöver växla fönster mellan Zoom och webbläsaren. 
 

 

https://www.psoriasisforbundet.se/mina-sidor/


Utbildning inför riksstämman  

Vi återkommer med information om utbildningstillfällen som kommer att erbjudas innan 

riksstämman.  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/  
 

Frågor eller synpunkter 

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Vi hjälper gärna till så långt vi kan för att gå allt 
att fungera. Det är en ovan situation för oss alla, så vi får verkligen hjälpas åt. Varmt välkommen att 
höra av dig till oss! 
 
 
 
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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