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Digitalt årsmöte 2019
 7/10 – 20/10

Arbetsordning digitalt årsmöte 

Inledning 
1. Tid och plats 
Årsmötet öppnar måndag den 7 oktober klockan 12.00 med ett livesänt 
 öppningstal av Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Årsmötet avslu-
tas söndag den 20 oktober klockan 14.00. Du som ombud behöver delta ungefär 
tre timmar sammanlagt under dessa veckor. Mötet finns tillgängligt under hela 
perioden. Årsmötet äger rum helt digitalt via systemet VoteIT. Du kan inte använda 
Internet Explorer för det digitala årsmötet, använd istället en annan webbläsare som 
t.ex. Internet Edge eller Chrome. 

2. Mötets innehåll 
På mötet fattas det endast beslut om de dagordningspunkter som årsmötet enligt Visions stadgar ska 
hantera. Dessa är: 

Dagordning
 1. Årsmötets öppnande.
 2.  Val av mötesordförande.
 3.  Val av mötessekreterare.
 4.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5.  Prövning om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 6.  Fastställande av dagordning och arbetsordning.
 7.  Fastställande av verksamhetsberättelse för 2018.
 8.  Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9.  Förfarande med överskott eller underskott i årsredovisningen. 
 10.  Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. 
 11.  Avslutning.

Förutom beslutspunkterna kommer det att finnas möjlighet till att diskutera och få inflytande över 
Visions kommande inriktning för år 2020-2024, som kommer att beslutas på förbundsmötet 2020. Det 
kommer inte att fattas några formella beslut om kommande inriktning på det digitala årsmötet, utan 
nu handlar det om möjligheter att ge förslag och återkoppling kring hur en inriktning kan utformas.
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3. Närvaro 
Gå in i mötet kl. 12.00 den 7 oktober när mötet öppnas. Då kommer förbundsordförande Veronica 
 Magnusson öppna mötet genom en live-sändning och det kommer finnas möjlighet att chatta med Vero-
nica. Live-sändningen kommer spelas in och finnas tillgänglig under hela mötet. Efter live-sändningen 
kan du logga in och ut ur mötet när du vill under dessa två veckor. För att kunna delta i diskussioner och 
kunna se videos och live-sändningar är det bra om du lägger ungefär tre timmar under dessa två veckor 
på det digitala årsmötet. Det är viktigt att du loggar in någon gång under omröstningarna. 

När Vad Vem

7/10, 12.00 Livesänt öppningstal med förbundsordförande Veronica Magnusson 

7/10, 15.00 - 
9/10 15.00 

Beslut om formalia-punkter, punkt 2-6 Ombud fattar beslut, mötesord-
förande håller i omröstningen 

14/10 15.00 - 
16/10 15.00

Beslut om verksamhetsberättelse, punkt 7 Ombud fattar beslut, mötesord-
förande håller i omröstningen

16/10 15.00 - 
18/10 15.00

Beslut, punkt 8-11 Ombud fattar beslut, mötesord-
förande håller i omröstningen

4. Användarnamn
Vi använder förnamn-efternamn som användarnamn. Om flera deltagare har samma förnamn och 
efternamn, går det bra att även lägga till mellannamn eller en siffra efter efternamnet. Använd inte en 
synonym eller smeknamn som användarnamn, vi använder bara förnamn-efternamn som användarnamn 
för att skapa så mycket transparens och tydlighet som möjligt. 

5. Diskussioner i årsmötet 
Det är öppet för alla deltagare på årsmötet att diskutera de dagordningspunkter som finns. Diskussioner 
läggs i diskussionsinlägg. Genom att trycka på svara, så får den deltagare du diskuterar med ett e-post-
meddelande om att du har svarat. Du kan också använda @användarnamn för att en annan deltagare ska 
få ett e-postmeddelande att du har skrivit ett diskussionsinlägg. 

6. Förslag och röstning 
Ombud, förbundsstyrelse, revisorer, pensionärsverksamhetens observatörer och centrala valutskottet äger 
förslagsrätt (tidigare kallat yrkanderätt). Förslag läggs i VoteIT genom att trycka på knappen ”Lägg till 
förslag”. Rösträtt har ombud och förbundsstyrelse. Röstning sker öppet. Vid omröstning har varje ombud 
en röst. Omröstningar sker genom Schulze-metoden. Metoden innebär att du rankar förslag med hjälp av 
stjärnor. Det förslag du gillar bäst ger du flest stjärnor. Om du inte gillar ett förslag alls, ger du det inga 
stjärnor. Ett förlag du tycker är ganska bra ger du färre stjärnor än det du tycker är bäst. Det förslag som 
har rankats högst är det vinnande förslaget. 

7. Beslut 
Förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets förtroendevalda revisorer har inte rösträtt i ärenden som 
direkt berör dem eller förvaltningen av deras uppdrag. Centrala valutskottet har inte rösträtt. Beslut 
 fattas med enkel majoritet av avgivna röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

8. Offentlighet 
Årsmötesförhandlingarna i VoteIT är offentliga. De som inte är ombud, men som vill läsa och delta i 
diskussioner på årsmötet tar kontakt med digitaltarsmote@vision.se.

http://www.digitaltarsmote@vision.se
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9. Arbetsformer 
Årsmötet sker helt digitalt via systemet VoteIT. Diskussioner sker i fliken för diskussion. Förslag läggs 
under fliken ”förslag”. 

10. Mötesordförande och sekreterare 
Arbetet i VoteIT leds av en mötesordförande. Mötesordförande har stöd av sekreteraren som även 
 ansvarar för protokollet. 

11. Reservationer
Du kan reservera dig mot ett beslut genom att lägga in #reservation i diskussionsinlägget på den punkt du 
vill reservera dig mot. Skriv gärna anledningen till varför du vill reservera dig. 

12. Efter mötet 
Den sista omröstningen sker kl. 15.00 den 18/10, därefter finns mötet öppet till den 20/10 kl. 14.00 då 
mötet avslutas. Efter den sista omröstningen har alla deltagare fortsatt möjlighet att diskutera i årsmötet 
och ställa frågor om besluten som har tagits. Efter att det digitala årsmötet avslutas kl. 14.00 den 20/10 
så går inte att lägga några nya diskussionsinlägg. Mötet finns tillgängligt för att gå in och läsa fram till den 
20/12 2019. 


