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Bakgrund
I samband med att förbundsdirektionen antog sammanträdesplanen för 2022 gavs ett
uppdrag till arbetsutskottet att se över mötesformerna för direktionen. Kansliet har arbetet
fram ett förslag.
I arbetet har en enkät skickats ut till ledamöer och ersättare i direktionen som redovisas
nedan. Det var två frågor som ställdes om sammanträden på plats eller digitalt och
fördelningen mellan på plats och digitalt. Sist fanns en öppen fråga där övriga sunpunkter
kunde ges.
Resultat
Svaren visas i sin helhet i bilagan nedan. Av de svarande föredrar 14 av 21 att sammanträden
på som är på plats.
Fördelningen mellan digitala och på plats har en tydig top på 11 svarande som vill ha 2 digitala
och två på plats. 7 svaranden vill ha fler möten på plats medan 4 svaranden vill ha färre.
Analys
Generellt vill direktionen träffas på plats men samtidigt är många öppna för att ha digitala
sammanträden.
Fördelarna med att vara på plats är att kunna ta frågor vid sidan av. Exempel på fikat eller på
den gemensamma middagen vilket ger ett gott kontaktskapande. Kvaliteten på mötena blir
även bättre med och äreden som är mer komplexa än andra är det nästan ett krav att mötas
på plats. Det kommer även finnas möjlighet till studiebesök.
Fördelarna med att genomföra sammanträdena digitalt är att det sparar pengar och restid för
direktionen och tjänstepersoner. Vilket inte ska underskattas då många är personer i
ledningsfunktion redan har ett fullt schema.
Andra tankar är när sammanträdena planeras är det viktigt att beakta om det genomförs på
plats eller digitalt. Sammanträden på plats är det bättre att ha gruppdiskussioner, mingel och
studiebesök. För digitala är det mer lämpligt med informtionspunkter och dragningar
Förlag
Förslag är att förbundsdirektionen framöver genomförs två sammanträden på plats och två
genomförs digitalt. Sammanträdena i mars och september genomförs digitalt medan
sammanträdet i juni altinerar mellan Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen
sist kommer sammanträdet i december vara i Västerbotten och Umeå. Det grundar sig på
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svaren i enkäten nedan.
Sen kan direktionen självklart besluta att ha ett sammanträde på distans om så önskas. Med
dagens teknik går det även att sammankalla direktionen för ett kortare digitalt sammanträde
om det är ärenden som är mera akuta.
Bilaga

Föredrar du digitala sammanträden eller
sammanträden på plats?
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

7
3

Digitala

På plats

Bortfall

Hur skulle du vilja fördelningen mellan digitala och
sammanträden på plats se ut?
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Öppna svar:
Ska det vara något digitalt möte så max ett per år.
Tycker att det skall vara möjligt att delta digitalt även på fysiska möten om det finns skäl.
Det bör vara möjligt att delta digitalt på samtliga möten. Det ökar möjligheten för ersättare
att få ta del av dragningar och diskussioner utan att det medför kostnader eller miljöpåverkan.
Tänk på klimatet!! Vi behöver inte resa när vi har goda möjligheter till digitala möten. Dessa
resor kostar både utsläpp och tid
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Undvik hybridmöten. Det är i det fysiska mötet, under kaffet eller middagen samarbetet,
utvecklingen sker
Varav ett fysiskt per år på annan ort/region än i Umeå/Västerbotten
Att man noga tänker igenom de fysiska mötena så de används rätt. Det ska alltså vara
utrymme för diskussion, mingel, studiebesök och samtal. Dragningar kan vi lika gärna ha
digitalt.
Nej
Om Dagordningen är kort så kan jag tänka nej digitalt

Kan tänka mej något digitalt möte men helst fysiskt. Men inte mindre än varannat möte
fysiskt.
Gör det enklare för de som har lång resväg att ha digitala möten
Gärna studiebesök också!
Om det är ärenden där vi behöver bända vrida och bryta åsikter behöver vi ses. Då kan vi
behöva fler fysiska möten, men ett bra riktmärke är varannat fysiskt varannat digitalt tycker
jag.

