Frågor och svar under mötet 29 juni.
Svaren kursivt.
Om någon skulle varit med som åhörare fysiskt, får den personen vara med i påverkanstorget
eller är det bara ombud?
Svar: Bara ombud.
Så om man har skrivit motioner, ska man vara med under båda webbmötena 22 och 30
september för att göra vad? Svara på frågor/klargöra?
Svar: Ja tanken är att vara med båda gångerna för att svara på frågor.
Chans att det kommer olika frågor 22 och 30 sept, kommer svaren delas med alla ombuden etc i
efterhand? Det skulle underlätta vid påverkanstorgen.
Svar: Bra idé, den tar vi med oss.
Om en enskild deltagare får strömavbrott?
Svar: Reservkraft
Se nedan.
Om ombudet tappar uppkopplingen – vi har ju ersättare, kan vi ringa henne och be henne koppla
upp sig?
Svar: Ja, bekräftat av Heléne, bra tänk.
Hur funkar det att vara åhörare på själva stämman?
Svar: Stämman sänds på Youtubekanal den 17 oktober.
Vilka yrkanden måste göras på påverkanstorget, tex avslag, bifall, valförslag?
Svar: Stämman består av tre delar, provstämma, påverkanstorg, omröstning. Yrkanden och
tilläggsyrkanden görs under påverkanstorget. Nomineringar till val görs inte på påverkanstorget.
Kommer det att göras en sammanställning av frågor och svar från detta möte?
Svar: Ja.
Ersättare sitter inte med i stämman nu, utan då måste man ringa upp dem?
Svar. Påverkanstorget – ja. 17 okt kan ersättaren se via Youtube
Jag antar att den länk vi får gäller world wide?
Svar: Ja.
Hur blir det med motioner/propositioner: kommer ni att skicka ut dem till kårerna i förväg?
Svar: Ja, givetvis. 6 september ska de vara kårerna tillhanda.
Provstämman – får vi ta med oss ersättarna då? Hur ska de anmälas?
Svar: Namn på ersättarna måste redovisas, är inte gjort. Det måste bli möjligt att anmäla
ersättarna samtidigt som ombuden. (Nu fungerar det på hemsidan).
Ligger Youtube-sändningen kvar? Hur länge i så fall?
Svar: Beslut finns om att den ska spelas in – detta är ju världsunikt! Vet inte hur länge den ligger
kvar.
När börjar alltså riksstämman? 11 oktober?
Svar: Tiderna står i kallelsen.
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