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Möjliggör för åhörare på förbundskongress och förbundsråd  
Motionär: Malmöavdelningens styrelse  
(inkom till förbundsstyrelsen den 12 december 2022) 

Det som råder nu är att på råd och kongress, det som tidigare hette 
förbundsmöte så har inte åhörare på plats fått lov att delta mer än digitalt. De 
som är ersättare har tidigare kunnat sitta på plats fysiskt också för att lära sig den 
dagen då ersättaren blir ett ordinarie ombud. Att komma direkt från intet till att 
sitta som ombud är inte alltid det lättaste och vi tycker att som förbund borde vi 
föregå med gått exempel för att lätt kunna lära de som kanske sen blir ordinarie 
ombud. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

- att åhörare ska erbjudas plats fysiskt på både förbundskongress och 
förbundsråd 

 

Förbundsstyrelsens svar på motionen ”Möjliggör för åhörare på 
förbundskongress och förbundsråd”  

Hej! 

Tack för er motion angående åhörare på Visions nationella möten. 

Frågan kring huruvida åhörare kan delta på nationella möten är en återkommande 
diskussion och har hanterats på lite olika sätt under Visions historia. 

Kongresser och förbundsråd är Visions högsta beslutande organ och det är av största 
vikt att vi har ett demokratiskt möte som representerar hela Vision. Inför varje större 
möte diskuterar förbundsstyrelsen förutsättningarna för aktiviteten. I fokus för våra 
diskussioner finns alltid ambitionen att arrangera möten där valda ombud har de bästa 
möjliga förutsättningarna att kunna diskutera och fatta beslut. Samtidigt är också 
transparens och tillgänglighet viktiga faktorer. 

Inför Visions första kongress 2024 kommer förbundsstyrelsen på nytt diskutera upplägg 
och genomförande. Vilka förutsättningar att följa kongressen för andra än de valda 
ombuden är i dagsläget svårt att säga och att idag ta beslut i enlighet med motionen är 
inte möjligt.   

Förbundsstyrelsen kommer dock i god tid inför kongressen 2024 att återkomma med 
riktlinjer för hur den kommer att genomföras och på vilket vis andra än valda 
kongressombud kommer att kunna följa mötet. 

Förbundsstyrelsen beslutar  

att betrakta motionen som besvarad 

 


