Föredragningar under mötet 29 juni
Heléne
Hälsar alla välkomna och uppmanar till delaktighet och många frågor.
Cecilia
Vi har pratat med ett företag om att teknikmässigt genomföra stämman. Zoom ska användas,
men ett separat verktyg för själva omröstningen och hantering av alla handlingar tillkommer.
Vi genomför påverkanstorget i egen regi.
Lite praktiska krav: Ombud måste sitta på en egen uppkoppling – en dator, en röst. Kamera
krävs. Mikrofon krävs.
Presidiet kommer att vara på en plats tillsammans med företaget, dessutom viss kanslipersonal.
Alla andra enskilt, även överstyrelsen.
Ny kallelse har gått ut. Observera att ny anmälan måste göras.
Genomgång av tidslinjal:
22 och 30 sept – det räcker att delta vid ett tillfälle, det är frivilligt. Motionärer bör boka upp dessa
datum för att kunna besvara frågor.
Fundera över motioner – kan de vänta? Men demokratiska processen är viktig, har ni en
angelägen fråga så skriv motion!
8 okt – provstämma är obligatorisk för ombuden. Då kollar vi av att det funkar, att rätt människor
är där, vi får testa röstningsverktygen.
11 oktober – påverkanstorg. Obligatoriskt. Då ska diskussioner föras, ev tilläggsyrkanden ska
göras. 12 oktober samma sak. Vi vet ju inte idag hur många propositioner/motioner som kommer,
vi har tagit till tid så att vi hinner med allt.
Minglet efter stämman är inte obligatoriskt, utan separat inbjudan kommer.
Guldmedaljörer: Alla kommer att uppmärksammas under riksstämman. Kansliet har skickat ut
begäran om foto på medaljörerna. Medaljer skickas till resp kår som får dela ut dem, sedan blir
medaljörerna inbjudna till nästkommande fysiska stämma.
Tips från Barbro: På Youtube finns potpurri på coronalåtar, dvs ny text på gamla låtar.
Jacke Sjödin kommer ifrån Sollefteå i Västernorrland, men bor i Uppsala sedan många år. En
mycket rolig kåsör och det rekommenderas att tittas på. Sök på Jacke Sjödin på FB.
Del två av ombudsutbildningen kommer under hösten. Del ett finns på hemsidan, även i
Handboken.
Har ni sett den? Omröstning med ja/nejknappar. Många hade gjort det.
Av er som sa ja – har ni använt den? Sju ja
Är den till hjälp? Svar ja, applåder.

Kansliet
Arbetet med digitaliseringen redovisades av Rebecka:
Digitala lottakompisar – en succé med stort anmälningsläge, i nuläget 25-26 st. De har fått kårer
tilldelade sig. De kommer att ringa och inventera digitalt läge över landet med fokus på ombuden.
De har ett zoomkonto så att de kan boka sådana här möten för att träna. Officiell start 1 augusti.
Brevskolan: Går ut fysiskt till dem som anmält sig via vanlig post. Den ska finnas digitalt också för
alla funktionärer. Boken ”Vår digitala värld”, skriven av en gymnasieelev tillsammans med hans
mormor, finns på kansliet i begränsat antal.
Testrummet i zoom finns alltid tillgängligt, finns i guiden som är utskickad. Använd den!
Zoomhänget på torsdagar tas över av lottakompisarna, läggs troligen kvällstid.
Mycket spännande händer också i Lottarummet på Facebook!
Dessutom finns digital fika varje måndag kl. 11.00.
Cecilia
Omröstning: Vill deltagarna ha fler möten av detta slag? Resultat – en klar majoritet vill ha det.
Vi återkommer i augusti.
Menti.com: Men vad ska vi prata om då? Resultat - Påverkanstorg, ersättare, schema mm.
Resultatet tar arbetsgruppen med sig för vidare arbete.
Eva N – avrundning:
Tack alla som varit med, vad vi kommit framåt allihop! Vi tar till oss alla kommentarer, vi
återkommer till dem i augusti. Det går bra att mejla till arbetsgruppen eller kansliet så att vi kan ta
fram svaren till augustimötet. Stort tack till Rebecka och AG RS! Trevlig sommar!

Cecilia avslutar mötet.
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