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När: Måndag 7 november 2016 kl 18.30 till kl 20.00 

Hur: Mötet kommer genomföras som ett webinarium.  

Vad är ett webinar? Jo det är ett möte exempelvis seminarium, föredrag eller workshop som 

hålls på webben. Det är ett webinarium om deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan 

det pågår. Om det bara är ett enkelriktat föredrag i direktsändning på webben är det 

en webbsändning. 

Du kan använda dator, surfplatta eller smartphone med webkamera och mikrofon.  

Använd helst Chrome som webbläsare. Systemet fungerar bäst då. Se bifogad instruktioner 

för mera detaljerad information. 

Kopiera nedanstående länk till din webläsare. 

https://mindspacecloud.com/index.html?id=392549914 
 

Rumsnummer 392549914 

Pinkod för mötesdeltagare 9938649 

 

Anmäl dig genom att svara på detta mail vem från er förening som kommer delta på 

webinariet. För att köra ett säkert möte vill vi veta vilka personer som kommer delta på mötet. 

Senaste anmälningstid är måndag 7 november 2016 kl 10.00 

På webinariet finns möjlighet att skriva i en chatt. Om du vill begära ordet och säga något så 

skriver du i chatten. Det blir som en talarlista och vi släpper fram en talare i taget. 

Vill du komma i kontakt med oss vid eventuellt teknikstrul, skicka sms till: 

Katarina Verbeet 070-274 99 90. 

 

http://it-ord.idg.se/ord/webbsandning/
https://mindspacecloud.com/index.html?id=392549914


 
 

 
 

Syftet med mötet: 

På stämman åtog sig förbundsstyrelsen att genomföra möten med SCFs ordföranden. ABF 

har hjälp oss att arrangera tekniken för att kunna genomföra webinarie. Det är nu premiär för 

denna typ av möte! Vi ber er alla att ha hög tolerans för att vi alla behöver vänja oss och lära 

oss mer hur denna typ av teknik används. 

Förbundsstyrelsen ser detta som ett kostnadseffektivt sätt att ”träffas” och ha ett 

informationsutbyte. Vi betalar inget extra för att använda tekniken. Vi är medvetna att det inte 

ersätter det fysiska mötet men det ett sätt att ändå mötas.  

 

Program för mötet: 

Uppkoppling till mötet görs mellan 18.00 – 18.25.  

Koppla upp dig i god tid innan mötet till webinariet så vi kan lösa så många tekniska problem 

som möjligt innan mötet. 

Mötet börjar kl 18.30 

Förbundsordförande Britta Nilsson Lundmark hälsar välkommen till mötet och genomförande 

nummer två för webinariet. 

Ämnet för mötet: Den pågående stadgerevisionen 

Vice ordförande Jonas Gombrii presenterar innehållet i stadgerevisionen och vilka delar av 

stadgarna som föreslås att förändras. Dokumentet som beskriver stadgerevisionen och vilka 

delar/områden som föreslås förändras bifogas.  

OBS! Detta är FS förslag och kommer revideras efter genomgången av inkomna remissvar.  

Varmt välkomna till andra ordförandemötet som genomförs som ett 

webinarie önskar 

Förbundsstyrelsen genom 

Britta N Lundmark  

 

 

 

 

 

 

 


