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Kallelse: Visions förbundsmöte i Solna 

och digitalt årsmöte  
 

Kallelse. Vi har nöjet att kalla till Visions förbundsmöte i Solna. Förbundsmötet öppnar 

torsdag den 29 september och avslutas med lunch lördag den 1 oktober på Quality Hotel 

Friends i Solna. Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ och har till uppgift att 

utveckla Visions politik, verksamhet och organisation. 

 

Vi kallar även till årsmöte 22 september, årsmötet kommer ske helt digitalt via 

mötessystemet VoteIT. Schema för årsmötet skickas ut tillsammans med handlingarna.  

 

Handlingar kommer att vara tillgängliga från slutet av juni. Information om detta kommer 

att skickas ut separat. 

 

Påverka förbundet – motionera! Vill du vara med och påverka Visions framtida 

inriktning? Alla medlemmar, avdelningar, klubbar, sektioner etcetera kan skriva motioner 

till Visions förbundsmöte. Sista dag för att skicka in motioner till förbundsmötet är den 

29 mars. Läs mer om och skicka in era motioner: www.vision.se/fm2022  

 

Mandatfördelning och val av ombud. Ni som får det här brevet har redan, eller kommer 

att, utse ombud som representerar er under förbundsmötet. Hur många ombud ni har 

framgår av mandatfördelningen.  Ni som inte har egna mandat kommer att få information 

kring så kallade delade mandat. Här följer en kort beskrivning om hur ni anmäler era 

ombud: 

 

• Klubbar och avdelningar med eget mandat. Eget mandat får klubbar/avdelningar 

då de har minst 351 medlemmar. Ni anmäler ombud samt personliga ersättare 

senast den 4 maj. Ombud och personliga ersättare anmäls här 

 

• Klubbar och avdelningar med färre än 351 medlemmar har delade mandat. Ni 

utser ombud gemensamt med andra avdelningar och klubbar, inom samma 

avtalsområde och region. Ni anmäler era ombud senast 20 maj. 

 

 

På www.vision.se/fm2022 samlar vi och uppdaterar all information kring förbundsmötet.  

 

Har du några funderingar? Skicka ett mejl till Forbundsmote@vision.se  

Vi ses i Solna!  

 

Veronica Magnusson 

Förbundsordförande 

 

Datum: 2022-03-07 

http://www.vision.se/fm2022
https://vision.se/fm2022
https://vision.se/fm2022
http://www.vision.se/fm2022
mailto:Forbundsmote@vision.se

