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Hej
Något som inte undgått någon är denna pandemi Covid‐19 som härjar runtom oss överallt i hela världen.
Den inte bara härjar runtom oss den påverkar oss också, och då inte bara på det privata planet utan också,
kanske än mer, i vårt dagliga arbete. Som läget är nu sker de möten som väl sker per mail el telefon, skype och i
sista hand fysiska möten och då pratar vi här hemma i vår kommun. Vi åker ingenstans utanför kommunen och
än mindre utanför vår region (f.d landsting). Allt agerande sker med noga övervägande och full respekt för
Covid ‐19 men framförallt för våra medlemmar och vår region.
Avdelningen ställer sig inte bakom ett genomförande av förbundsmöte 2020! Vi anser att sittande
förbundsstyrelse, revisorer samt centrala valutskott kan ha sina platser kvar och fortsätta sina arbeten till dess
att ett förbundsmöte genomförs.
De motioner som anses vara av stor vikt att det fattas beslut kring, ja de får det väl röstas om digitalt på nåt
sätt isåfall. Kan det röstas via nätet? I annat fall får de kvarstå och tas upp när förbundsmötet genomförs.
Eurovisionsschlagern, OS & paralypics, hockey‐VM, herrarnas fotbolls‐EM, damernas fotbolls‐EM (2021),
Almedalen, avtalsrörelsen i landet och Järvaveckan ställs in alt skjuts på framtiden i dessa oroliga tider.
Eskilstuna kommunavdelning anser att Vision bör göra som många andra organisationer i dessa tider, skjut
förbundsmöte 2020 på framtiden!
Ett förbundsmöte i september där minst ett par hundra personer från hela landet ska samlas, skulle innebära så
mycket mer än bara just det mötet. Det innebär förbundsmötesskola, förmöten samt digitala möten. Enl
rådande restriktioner från regering och Folkhälsomyndigheten skall vi helst inte resa någonstans just nu. Detta
måste ju även inkludera möten av dessa slag?!
Att ha digitala möten innebär att väldigt många av våra medlemmar och förtroendevalda inte kan vara med, för
de har inte de rätta förutsättningarna som det ser ut i dag. Vi i vår avdelning är ändå rätt förskonade som kan
ha möten via det digitala, men det är inte alltid det fungerar. Hur ska det då vara hos mindre arbetsgivare, där
det inte finns rätt utrustning?
Eskilstuna kommunavdelning ser inget viktigare just nu än att finnas till hands för våra medlemmar! Det
kommer en tid efter Covid ‐19, när våra telefoner och mail kommer gå varma och då vill vi finnas här! Med det
sagt så kommer med största sannolikhet inte vår avdelning att finnas representerade vid ett förbundsmöte i
september 2020!!
/Styrelsen, Eskilstuna kommunavdelning
Ordförande Micke Larsson, vice ordf Maria Hallberg Tinglöv, sekreterare Viggo Hansen, kassör Anette
Johansson, ledamot Pär Tågefeldt, Anna Lundblad & Camilla Ehrlund.

Svar på öppet brev om att flytta förbundsmötet 2020
Hej Micke och övriga i styrelsen
Tack för ert brev kring covid‐19 och konsekvenserna för Vision och alla andra föreningar.
Vi i styrelsen har noga följt utvecklingen och diskuterat läget under våra senaste möten. Vid veckans möte tog
vi beslutet att i enlighet med Folkhälsomyndigheten senaste rekommendationer för föreningar genomföra våra
möten digitalt. Vi ställer alltså inte in, utan vi ställer om! Det avgörande skälet är att förbundsstyrelsen vill
värna om och upprätthålla de demokratiska processerna även i dessa tider och att enbart skjuta på mötet, utan
att ens kunna slå fast ett datum var inte ett rimligt alternativ.

På förbundsmötet den 24‐26/9 kommer de beslut som skulle ha fattats på plats i Solna, nu att fattas digitalt. Vi
vet också att alla har olika förutsättningar för digitala möten och vi kommer att göra vårt yttersta för att
säkerställa ombudens inflytande och påverkan under förbundsmötet. Dialogprocesser för att skapa bra
förutsättningar för beslut påbörjas redan nu under våren. Ytterligare information till förtroendevalda kommer
inom kort.
Förbundsstyrelsen vill understryka att vi värderar fysiska möten högt och ser fram emot när vi är förbi
pandemin och kan börja resa och träffas igen. Att vi inte kan ses fysiskt under hösten är tråkigt och
förbundsstyrelsen har därför beslutat att genomföra ett nationellt fysiskt möte under 2021.
Det är en tuff situation vi är mitt i och vi har en utmanande höst framför oss, men varje dag ser vi hur vi gör
varandra bättre i Vision. Nu hoppas vi att alla kan kraftsamla för att vi på ett så bra sätt som möjligt kan
genomföra ett digitalt förbundsmöte i höst!
Vi är övertygade om att vi alla tillsammans kommer att kunna hantera våra parlamentariska processer på ett
bra sätt och också komma ur denna corona‐kris stärkta som organisation.
Hälsningar
Förbundsstyrelsen

