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Incheckning 

Under incheckningen får alla ordet och berätta hur de har det. 

Centret informerar 

Verksamhetsplanen 

Vi genomför de aktiviteter som vi har planerat och har nu börjat kunna genomföra 

fysiska aktiviteter igen. Samtidigt som vi kommer fortsätta ha en del aktiviteter digitala. 

Den 20-21 juni kommer centret att genomföra sin halvårsuppföljning av 

verksamhetsplanen.  

Rekrytering av ny samordnare  

En av samordnarna på centret i Luleå kommer att gå i pension till hösten och centret har 

påbörjat processen att rekrytera en ny samordnare. En heltidsanställning som är placerad 

i Luleå.  

Förmöte/förbundsmöte 

Det kommer att skickas ut en inbjudan till förmötet inom närmsta dagarna. Vårt förmöte 

är tillsammans med område mitt och område Västerås och förmötet kommer att vara i 

Uppsala.  

Information från förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen hade förra veckan ett internat. Fokus var att arbeta med de 76 

motioner som har kommit in till förbundsmötet. Midsommarveckan kommer alla 

handlingar att finna tillgängliga att ta del av på visions hemsida. 
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De arbetade även med demokratiutredningen och beslutat att de tas med till 

förbundsmötet för beslut. 

Förbundsstyrelsen arbetade även med de medskick och synpunkter de fått in från alla 

samordningsgrupperna under den nationella träffen för samordningsgrupper som var i 

början på maj. 

Information från centrala valutskottet 

Två ledamöter i Förbundsstyrelsen har valt att kliva av och centrala valutskottet 

kommer att påbörja processen för fyllnadsval inför förbundsmötet. De ska ha möte 

imorgon den 25 maj om detta.  

Övriga frågor 

Mötet den 7-8 september krockar med vårt förmöte. Vi tar beslut om att vi i stället för 

att genomföra ett fysiskt möte så genomför vi en heldags digitalt möte fredag den 23 

september, där vi startar klockan 9 och avslutar senast klockan 15. Sara skickar ut en 

kalenderinbjudan till teams. 


