2020-06-25

Arbetsordning digitalt årsmöte
Dagordning årsmöte
1. Tid och plats
Årsmötet öppnar den 15/9 klockan 09.00 med ett live-sänt öppningstal av
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Årsmötet avslutas den 17/9
klockan 16.00. Du som ombud behöver delta ungefär tre timmar sammanlagt
under dessa dagar. 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 årsmöte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Årsmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Prövning om kallelse skett i behörig ordning
Fastställande av dagordning och arbetsordning
Fastställande av verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning för 2019
Revisorernas berättelse för 2019
Fastställande av bokslut och årsredovisning 2019
Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning
Förfarande med överskott eller underskott i årsredovisningen
Avslutning
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3. Närvaro
Gå in i mötet kl. 09.00 när mötet öppnas. Då kommer förbundsordförande
Veronica Magnusson öppna mötet genom en livesändning och det kommer finnas
möjlighet till dialog med Veronica. För att kunna delta i diskussioner och kunna
se videos och livesändningar är det bra om du lägger ungefär tre timmar under
dessa tre dagar på det digitala årsmötet. Det är viktigt att du loggar in någon gång
under omröstningarna.

Schema
När
15/9, 09.00
–10.00

Vad
Livesänt öppningstal med
förbundsordförande. Tidsåtgång 60
min.

Vem
Veronica Magnusson

15/9, 09.00
–12.00

Logga in i VoteIT för att diskutera
och lägga förslag i VoteIT om
formalia-punkter, punkt 2–6.
Tidsåtgång, ca 10 min.

Ombud deltar i diskussioner
och lägger förslag

15/9, 12.00
–16/9 09.00

Beslut om formalia-punkter, punkt
2–6 i VoteIT. Tidsåtgång, ca 10
min.

Ombud fattar beslut,
mötesordförande håller i
omröstningen

15/9 15.00
–16/9 15.00

Beslut om verksamhetsberättelse
och hållbarhetsrapport, punkt 7.
Tidsåtgång, ca 10 min.

Ombud fattar beslut,
mötesordförande håller i
omröstningen

16/9 12.00
–13.00

Workshop om hållbarhet.
Tidsåtgång 60 min.

Ej obligatorisk och öppet för
alla

16/9 15.00
–17/9 15.00

Beslut, punkt 8–11. Tidsåtgång, ca
15 min.

17/9 15.00
–16.00

Mötets avslutande, punkt 12.
Mötesordförande går igenom fattade
beslut. Livesändning, kulturinslag,
sammanfattning av årsmötet,
information om tidsplan för
förbundsmötet 26/9. Förbundsmötet
finns tillgängligt i VoteIT för
diskussion. Tidsåtgång, ca 60 min.

Ombud fattar beslut,
mötesordförande håller i
omröstningen
Ombuden deltar,
förbundsordförande
sammanfattar dagarna
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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-postmeddelande 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 med enkel majoritet i VoteIT.

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 följa årsmötet tar kontakt med forbundsmote@vision.se.

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.
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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 att du vill reservera dig.

12. Efter mötet
Den sista omröstningen sker kl. 15.00 den 17/9 och efter det finns mötet öppet till
kl. 16.00 den 17/9 då mötet avslutas. Efter den sista omröstningen har alla
deltagare fortsatt möjlighet att diskutera i årsmötet och ställa frågor om besluten
som har tagits till kl. 16.00 den 17/9. Efter att det digitala årsmötet avslutas kl.
16.00 den 17/9 så går inte att lägga några nya diskussionsinlägg. Mötet finns
tillgängligt för att gå in och läsa fram till den 20/12 2020.
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