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      Till/ 

     Riksstämmans ombud, observatörer, 

     Förbundsstyrelsen, revisorer,  

     valberedning, stadgekommittén, 

     arvodeskommittén, 

     gäster och länsavdelningar  

 

Kallelse till  

Psoriasisförbundets Riksstämma 2021  
med tema framtid! 
 

Valda ombud, observatörer och gäster hälsas välkomna till Psoriasisförbundets riksstämma 

som genomförs digitalt på grund av pandemin covid-19.  

 

Temat för riksstämman är ”Framtid” och stämman tar sikte på dialog och beslut kring viktiga 

framtidsfrågor för vårt gemensamma Psoriasisförbund. Här träffas ombud från hela landet för 

att bland annat fatta beslut om förbundets verksamhetsinriktning för nästa stämmoperiod.  

 

Tid:  Riksstämman öppnas formellt innan stämman ska genomföras i plenum. Detta för att 

vissa formaliapunkter ska vara möjliga att behandla innan dess. Stämman öppnar den 

18 januari klockan 18.00 då det kommer att finnas möjlighet att göra yrkanden – se 

mer detaljerad information/program nedan.  

 Stämman genomförs i plenum (i sammanträdesform) den 6-7 februari på tider som 

framgår av programmet.   

 

Plats:  Mötet hålls via det digitala dataprogrammet/appen Zoom, som presenteras på annan 

plats i denna kallelse.   
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Presidiet 

Psoriasisförbundet har anlitat Styrelsepost/Konsentria AB för ledning och praktisk hantering av 

riksstämman, med bistånd från våra egna förtroendevalda och anställda i presidiet. 

Styrelsepost har bred erfarenhet från ideella sektorn och av att leda möten digitalt. Anna 

föreslås leda riksstämmoförhandlingarna och Johan föreslås som 1:e vice ordförande. Övriga 

förslag till presidiet kommer att framgå av möteshandlingarna.  

 

Anna Bergkvist är ägare och grundare av Styrelsepost. Hon har suttit i flera 

olika styrelser och är och har varit ordförande i styrelsen i såväl ideella som 

ekonomiska föreningar av olika storlekar. Anna håller styrelse- som 

valberedningsutbildningar och är ordförande på små och större årsmöten och 

kongresser. Anna är personalvetare och har en bred erfarenhet av olika HR-

roller. 

 

Johan Groth är ägare och grundare av Groth & Groth AB. Han har också 

gedigen erfarenhet av uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor. Johan är 

en rutinerad styrelseordförande, chef, ledare, projektledare och strategisk 

rådgivare. Han har bland annat varit kanslichef på Sverok.  

 

 

 

Ombud och ersättare 

Är du ombud så representerar du medlemmarna och hela Psoriasisförbundet. Du röstar 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.  

Antalet ombud för länsavdelningen avgörs av länsavdelningens medlemsantal vid årsskiftet 

2019. Varje ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt.  

 

Vi vill ha protokollsutdrag från länsavdelningens årsmöte senast 23 oktober. Om ombudet får 

förhinder får ersättaren delta i dess ställe under riksstämman. Detta ska meddelas 

förbundskansliet.  

 

Ombud måste ha en egen e-postadress som ska vara registrerad i Psoriasisförbundets 

medlemsregister. Detta krävs vid röstning. Hur ombuden röstar kommer inte att framgå, 

röstningen sker helt anonymt. Det är enbart antal röster som kommer att framgå. Mer 

information om hur det kommer att gå till kommer att lämnas.  

 

Varje ombud bör ha tillgång till egen datautrustning eller motsvarande för att på bästa sätt 

kunna delta i stämman, vi rekommenderar inte samling runt en dator eller liknande, då både 

ljud och bild går förlorad för såväl ombuden själva som för övriga deltagare i stämman.  

 

Observatörer 

Länsavdelningen kan utse observatörer till riksstämman. Anmälan av observatörer ska vara 

inne senast 12 november. Observatörer kommer dock inte att kunna delta eller se röstning i 
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VoteIT men kommer att kunna följa i stämman ändå. Möteshandlingarna kommer att finnas på 

vår webbplats.  

 

Motioner  

På grund av rådande läge med pandemin covid-19 har Förbundsstyrelsen beslutat att tillfälligt 

frångå stadgarna. Sista dag för motioner är den 9 oktober. Medlem och avdelning har rätt att 

skicka in motioner. Motion från enskild medlem eller lokalavdelning ska följas av ett yttrande 

från länsavdelning, även om motionen avstyrks.  

 

Anmälan 

Alla ombud anses redan anmälda. Får ombud förhinder meddelas detta till ombudets 

länsavdelning som anmäler en ersättare till förbundskansliet på mejl info@pso.se.  

Observatörer, FS ledamöter, valberedning, revisorer, kommittéledamöter samt gäster ska 

anmäla sig via följande länk senast 12 november. 

http://www.psoriasisforbundet.se/psoriasisforbundet/verksamhet/riksstamma-2021/ 

 

Praktiska frågor – digitala möten 

Riksstämman genomförs i verktyget/programmet Zoom som man kommer åt via internet. 

Zoom går också att ladda ned som app/program. Röstning sker i ett verktyg/program som 

heter VoteIT.  

 

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/ 

 

Alla som ska delta i riksstämman måste ha en dator, en läsplatta eller en telefon. Med 

utrustningen måste man kunna ha bild och ljud, det vill säga en webbkamera och en mikrofon 

samt högtalare eller motsvarande funktioner för mikrofon och högtalare i ett headset. Dessa 

funktioner finns ibland inbyggda i exempelvis datorn. Man måste även ha tillgång till internet.  

 

Handlingar och övrig information  

Handlingar till riksstämman kommer att läggas ut på Psoriasisförbundets webbplats 

https://www.psoriasisforbundet.se/intern-information/riksstamma-2021/, senast 30 dagar 

innan stämman öppnas. Där kommer även övrig information att läggas ut. Handlingarna är 

offentliga.  

 

Vill du veta mer om temat ”Framtid” kan du besöka samma webbplats för att få mer 

information om pågående framtidsarbete. 

 

Förmöten - remissmöten 

Remissmöten kommer att anordnas under hösten 2020. Särskild inbjudan till dessa skickas ut 

till ombuden. Ombuden erbjuds att delta, det är helt frivilligt. Syftet är att i förväg kunna 

bekanta sig med Förbundsstyrelsens förslag till exempelvis stadgeändringar eller svar på 

inkomna motioner. Syftet är att föra dialog om dessa förslag så också Förbundsstyrelsen får 

möjlighet att ta del av synpunkterna i god tid innan stämman.  



Sida 4 av 5 

 

 
 

 

Preliminärt program, upplägg – Riksstämmans start och slut 

I samband med riksstämmans öppnande kommer inbjudna till stämman att erbjudas 

utbildnings-eller träningstillfällen i Zoom och i VoteIT.  

 

Eventuellt läggs förmöten kring vissa punkter in V 5. Planering pågår och ytterligare 

information kommer under hösten – se riksstämmans webbplats.  

 

V 3 2021 – Stämman öppnas med utbildning  

I samband med utbildningarna öppnar yrkandetiden. Det innebär att det första 

utbildningstillfället kommer att formaliamässigt ses som riksstämmans öppnande.  

 

Med reservation för eventuella ändringar sker utbildningen: 

• Måndag 18 januari 18.00-19.30 Utbildning samt start för möjlighet att göra yrkanden 

• Tisdag 19 januari 08.30-10.00 

• Onsdag 20 januari 18.00-19.30 

 

Alla ombeds delta vid minst ett tillfälle och är förstås välkomna vid fler eller alla tillfällen. 

Support kommer att finnas tillgänglig. Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor som 

besvaras av FS och/eller av presidiet, under fliken ”diskussion” i VoteIT.  

 

V 4 2021 – omröstning av formaliapunkter 

Onsdag 27 januari 08.00  Yrkandetiden stängs 

Onsdag 27 januari 09.00  Möjlighet till omröstning fram till 1 februari 08.00 

Måndag 1 februari 09.00   Beslut meddelas 

 

Punkter som behandlas enligt ovan är punkt 1-9 på riksstämmans dagordning. Övriga punkter 

behandlas i plenum. Support kommer att finnas tillgänglig.  

 

V 5 2021 – stämman fortsätter i plenum - program 

Observera att sluttiderna för varje dag denna vecka är preliminära. 

 

Lördag 6 februari  

Pauser läggs in under dagen, liksom lunch 12.00-13.00. 

 

08.45-09.00 Incheckning med praktisk information 

09.00  Välkommen, inledning om framtidsarbetet  

  Tina Norgren, förbundsordförande 

  Återkoppling punkt 1-9 på dagordningen 

  Mötesordförande 

  Punkt 10 och följande  

16.00  Stämman ajourneras 

 

Söndag 7 februari 

Pauser läggs in under dagen, liksom lunch 12.00-13.00. 
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08.45-09.00 Incheckning  

09.00  Förhandlingarna återupptas   

15.00  Riksstämman avslutas 

 

Kontakt 

Frågor om riksstämman besvaras av förbundskansliet; e-post: info@pso.se, telefon 08-600 36 36. 

 

Stockholm den 1 oktober 2020 

 

Med vänlig hälsning och varmt välkommen 

PSORIASISFÖRBUNDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tina Norgren    Maria Björklund  

Förbundsordförande    Kanslichef 


