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Till/ Riksstämmans ombud, observatörer, Förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, kommittéer, 

presidium och funktionärer 

 

 

Välkommen till                                                

Psoriasisförbundets Riksstämma 2021  
med tema framtid! 
 

Du hälsas varmt välkommen till Psoriasis-

förbundets riksstämma, som kommer att 

genomföras digitalt med anledning av 

pandemin covid-19. Under stämman deltar 

ombud, observatörer, Förbundsstyrelsen, 

valberedningen, revisorer, kommittéer, 

presidium och funktionärer. Endast ombuden 

har rätt att rösta.  

 

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

framtidsfrågor och verksamhetsinriktning för vårt gemensamma Psoriasisförbund.  

 

Ett grönt, miljövänligt alternativ är att själv hämta möteshandlingarna på vår 

webbplats/hemsida: https://www.psoriasisforbundet.se/intern-information/riksstamma-

2021/. De går även att beställas från oss för utskick med post, dock senast 7 januari 2021. 

I kallelsen till stämman finns ytterligare praktisk information. Länk till kallelsen. 

 

 

Stockholm 2020-12-17 

 

Vi ses på riksstämman!  

PSORIASISFÖRBUNDET 

 

 

 

 

 

 

 
Tina Norgren    Maria Björklund  
Förbundsordförande    Kanslichef 
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Program 
Startskottet för riksstämman blir vid det första utbildningstillfället, måndag den 18 januari 

18.00-19.30, då yrkandetiden startar. Deltagandet i utbildningarna är frivilligt men alla ombeds 

att delta vid minst ett tillfälle och är förstås välkomna att delta vid fler eller vid alla 

utbildningstillfällen. Att känna sig bekväm med videomöte i Zoom samt röstning och skriftliga 

diskussioner i VoteIT är viktigt för allas skull och för att stämman ska kunna genomföras på 

bästa sätt. Utbildningen leds av riksstämmans föreslagna ordförande, Anna Bergkvist och vice 

ordförande Johan Groth, från Styrelsepost.  

 

Även något förmöte kommer att anordnas, de är också frivilliga. Mer information om dessa 

lämnas i en särskild inbjudan.  

 

Anmälan 

Vi behöver din anmälan senast 7/1 2021. Mejla anmälan till info@pso.se och uppge 

vilken/vilka utbildningstillfällen du kommer att delta på. 

 

Utbildningstillfälle 1 

Måndag 18 januari 18.00-19.30 

Start för möjlighet att göra yrkanden 

Utbildningen sker genom Zoom och 

vid sidan av används även VoteIT 

 

Utbildningstillfälle 2 

Tisdag 19 januari 08.30-10.00 

Utbildningen sker genom videoverktyget Zoom och vid sidan av används även VoteIT 

 

Utbildningstillfälle 3 

Onsdag 20 januari 18.00-19.30 

Utbildningen sker genom videoverktyget Zoom och vid sidan av används även VoteIT 

 

Länk till zoom Psoriasisförbundets riksstämma 

https://us02web.zoom.us/j/82254436809?pwd=QkRzVmk4RUQzWlhleWNXL3UyV1Mrdz09 

Mötes ID: 822 5443 6809 

Lösenord: 223344 

 

Zoom kan du antingen använda i webbläsaren eller ladda ner vid din dator. Zoom går också att 

ladda ned som app i telefonen eller läsplattan. Telefonen/läsplattan kommer själv föreslå rätt 

app att ladda ner, vill du ladda ner Zoom på datorn gör du det här: 

https://zoom.us/download#client_4meeting välj  ”Zoom client for meetings”. 

Du kan använda det på samma dator/läsplatta som VoteIT om du vill. Telefonen blir ofta för 

liten att hantera båda på. 

 

Länk till VoteIT 

Du kommer få ett mail från VoteIT där du ombeds registrera dig, det kommer några dagar 

innan utbildningstillfällena. När du registerat dig så loggar du in på pso.voteit.se 
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med det lösenord som du valt. Du kan använda alla webbläsare utom Internet Explorer. 

 

Om du inte lyckas skapa inlogg eller nåt annat tekniskt fel uppstår så kan du maila Anna på 

anna@styrelsepost.se (kontaktuppgifter finns också i mailet från VoteIT). 

 

Riksstämman öppnar 

Mellan måndag 18 januari och måndag 1 februari behandlas punkterna 1-9 på riksstämmans 

föredragslista. Inom denna period har man möjlighet att delta på riksstämman dels under 

utbildningstillfällena, dels på egen hand genom att logga in på VoteIT (pso.voteit.se).  

 

Yrkandetiden för punkterna 1-9 pågår fram till onsdag 27 januari 08.00. Då öppnar möjlighet 

till omröstning. Omröstningstiden avslutas 1 februari 08.00. Beslut meddelas samma dag 

09.00. Detta för att hålla nere tiden vi ses i videokonferens, för många upplevs det väldigt 

tröttande.  

 

Måndag 18 januari 18.00 till onsdag 27 januari 08.00 Möjlighet att göra yrkanden/tydliga 

förslag för punkt 1-9 på 

föredragningslistan  

Onsdag 27 januari 08.00    Yrkandetiden stängs 

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

Måndag 1 februari 09.00    Beslut meddelas 

 

Riksstämman i plenum 

Deltagande i stämman i plenum, i videomöte via Zoom och röstning via VoteIT, pågår lördag 

den 6 februari 08.45- 16.00 samt söndag 7 februari 08.45-11.30. Under dessa tider behandlas 

punkterna 10-18 på riksstämmans föredragningslista.  

 

Lördag 6 februari 09.00-16.00 i plenum 

08.45 Incheckning med praktisk information   Mötesordförande 

09.00 Framtidsarbetet (inledning)    Förbundsordförande 

 Arbetsordning för stämman    Mötesordförande 

 Förhandlingarna återupptas    Mötesordförande 

10.00 Paus med digitalt mingel  

10.30 Förhandlingarna fortsätter     Mötesordförande 

12.00 Lunch 

13.00 Förhandlingarna fortsätter     Mötesordförande 

14.15 Paus med digitalt mingel 

14.30 Förhandlingarna fortsätter     Mötesordförande 

16.00 Riksstämman ajourneras    Mötesordförande 

 

Söndag 7 februari 09.00 i plenum 

08.45 Incheckning 

09.00 Förhandlingarna återupptas    Mötesordförande 

10.15 Paus med digitalt mingel 

10.30 Förhandlingarna fortsätter    Mötesordförande 
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11.15 Förhandlingarna avslutas    Mötesordförande 

 Tid för utvärdering  

11.30 Riksstämman avslutas    Förbundsordförande 

 

Frågor kring riksstämman, vänligen kontakta vårt förbundskansli på info@pso.se eller 08-600 

36 36. Kanslichef Maria Björklund nås på 08-556 109 07. 

För att beställa möteshandlingar eller för frågor kring riksstämman, vänligen kontakta vårt 

förbundskansli på info@pso.se eller 08-600 36 36. Kanslichef Maria Björklund nås på  

08-556 109 07. 

 


