
57. Modern mötesteknik
Motionär: Jennie Eriksson, Uppsalaavdelningen

Fysiska möten och träffar kommer alltid att vara oerhört värdefulla. För oss förtroendevalda som är aktiva 
i många av Centrens aktiviter, samarbetsexploderar och nätverkar med andra avdelningar/klubbar och har 
svårt att hinna med det fackliga uppdraget pga. tidsbrist skulle modern mötesteknik som ersätter vissa fysiska 
möten och träffar vara ett välkommet inslag. Avstånd och tidsbrist är två faktorer som spelar in då möjlighe-
ten att engagera sig begränsas. Med lättillgänglig modern mötesteknik skulle vi kunna öka samarbetet mellan 
avdelningar/klubbar, ha mer tid till att företräda våra medlemmar samt vara ett attraktivt förbund.
Förbundsmötet föreslås besluta
att Vision kan erbjuda oss förtroendevalda mötesteknik i form av videosamtal/telefonmöten via ex. hemsidan
Avdelningens yttrande kring motionen: 
Uppsalaavdelningen tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Modern mötesteknik”

Förbundsstyrelsen gillar verkligen motionärens poäng med att stödja och peppa samarbeten i organisationen. 
Och det är verkligen förbundsstyrelsens intention att vi ska ligga i framkant och erbjuda medlemmar och 
förtroendevalda moderna tekniska lösningar. 
Idag använder vi webbinarier som en del av utbildningsstödet och det är något vi ska fortsätta utveckla. Några 
av de kända lösningar som finns idag är Skype för möten, FaceTime, grupper i Facebook och Messenger.  
Anledningen till att många använder dem är att de är oberoende av vilken teknisk lösning en har valt själv 
eller har via sin arbetsgivare. 
I organisationen testar vi hela tiden nya tekniska möjligheter. I dagsläget finns inget känt system som system 
som lätt och brett kan användas och inte kräver kostnader för licenser, kompatibel teknik med mera. 
Däremot vet vi att teknikutvecklingen är enormt snabb idag och sannolikt kommer det inom snar framtid 
fler och bättre lösningar som underlättar för organisationer och företag att mötas digitalt på ett enkelt och 
smidigt sätt. 
De här breda lösningarna vill förbundsstyrelsen att vi i Vision snabbt ska fånga upp när de kommer, av precis 
de skäl som motionären beskriver. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att  avslå motionen




