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Hej 
Jag har en fråga och en önskan  

Förbundsmötet 2022 kommer att hållas i Solna på Quality Hotell. Inför detta förbundsmöte 
undrar jag om det har gjorts någon digital riskbedömning? 

Bakgrunden till min fråga är att senaste gången skedde ett större strömavbrott vilket då 
gjorde att förbundsmötet stannade av… 

Finns det en plan B ifall det händer igen? 

Inom ramen för förbundsstyrelsens vilja/ambition att stärka ombuden inför förbundsmötet 
så har jag en önskan… 

För de ombud som är med för första gången på förbundsmöte så är det i sig en stor sak. 
Att då dessutom sätta sig in i hur apparna i ipaden fungerar på plats innebär att det ställs 
höga krav på ombuden. Det är en hel del saker man gör via ipaden under mötet (begär 
ordet, röstar, yrkar osv) och som en del av ett lärande har jag en önskan att samma ipads 
används under förmötena. På förmötena ska ju alla motioner gås igenom och vi ska ta 
ställning till om de ska föreslås gå till direktbehandling eller inte och det är här jag tänker 
att ombuden kan konkret få bekanta sig med apparna, begära ordet, replikera osv… Är 
detta möjligt? 

Ser fram emot återkoppling. 

Lars Öst 
1:a vice ordförande 
Vision Lundaavdelningen  

 

Svar på skrivelse om förbundsmötesfrågor 

Hej Lars, 

Tack för ditt mail, vad bra att du ställer frågor kring vår riskbedömning inför förbundsmötet.  

Inför större möten såsom Förbundsmötet, så gör Visions kansli en riskbedömning. I den bedömningen 
analyserar vi potentiella risker, det kan vara strömavbrott, som du skriver nedan eller andra risker. De 
risker som vi ser som mest sannolika är trafikrelaterade problem, om det blir större störningar i 
trafiken så kan ombuden få svårt att vara på plats kl. 13.00 när förbundsmötet öppnar.  

Andra risker är covid-19, tekniska problem, förändrat säkerhetsläge m.m. Risker kan göra att 
förbundsmötets ramprogram behöver förändras, vi arbetar flexibelt för att vi ska ta oss igenom 
dagordningen under förbundsmötet på bästa sätt även om oförutsedda händelser sker under dagarna. 
Att vi skulle drabbas av just ett strömavbrott på samma vis som 2018, då stora delar av Solna blev 
strömlöst, bedömer vi inte vara en överhängande risk. Vi är Vision och under förbundsmötet hjälps 
alla ombud åt för att hålla tidsramar, vara flexibla när det behövs och tillsammans se till att vi får ett 
riktigt bra förbundsmöte! 



 

 

Precis som du skriver nedan kan det vara ett hinder att lära sig ett nytt digitalt verktyg. Därför 
rekommenderar vi alla ombud att ta med sin egen laptop eller surfplatta till förmötet och till 
förbundsmötet. Då kan deltagarna koncentrera sig på att lära sig vårt mötessystem VoteIT och behöver 
inte lära sig en ny surfplatta. För de ombud som inte har möjlighet att ta med sig sin egen laptop 
kommer vi att låna ut en laptop/surfplatta. Detta behöver man ange i anmälan till förbundsmötet.  

Med vänlig hälsning 
Visions förbundsstyrelse 

   


