
     
   

Med anledning av coronapandemin genomförs extrakongressen digitalt vid 
två tillfällen: 16 maj och 9 september. I den här lathunden har vi samlat det 
viktigaste du behöver ha koll på inför den digitala extrakongressen. 

Digitala verktyg 
✦ Easymeet: för att rösta, yrka och begära ordet.  
✦ Zoom: vårt mötesrum on-line. 

(Som vanligt använder vi vårt Teams-rum för att chatta innan kongressen). 

OBS! Easymeet och Zoom används parallellt. Du behöver därför koppla upp dig från 
två enheter, t ex dator, läsplatta eller mobil. 

Logga in: 

✦ Easymeet: Inför maj-mötet fick du inloggningsuppgifter via mejl till Easymeet. Använd 
helst webbläsaren Google Chrome. Om du inte har den sedan tidigare, ladda ner den i 
förväg. 
Klicka här för att logga in i Easymeet!  

✦ Zoom: En vecka innan utbildningsdagen den 31 augusti respektive en vecka innan ex-
trakongressen den 9 september får du mejl med inbjudan och länk till mötena. Logga in 
genom att klicka på länken. Använd helst webbläsaren Google Chrome eller Firefox. 

✦ Om du har problem med inloggningen:  
mejla extrakongress2020@lararforbundet.se så hjälper vi dig. 

Det här gör du i Easymeet: 

✦  Följer mötet enligt dagordningen. 
✦  Får dokument som hör till de olika dagordningspunkterna. 
✦  Begär ordet eller en ordningsfråga under mötet. 
✦  Yrkar och röstar. 

Det här gör du i Zoom:


✦ Möter presentatörer, mötesordförande samt övriga kongressombud. 
✦ Deltar i plenumsamtal (du begär först ordet eller en ordningsfråga i Easymeet). 
✦ Diskuterar i rådslagsgrupperna. 
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Så här gör du! 

•Powerpoint om Easymeet 
•Film om Zoom 
•Lathund Zoom 

Utbildningsdag 31/8  
15.30 – 17.00 i Zoom. Du får en inbjudan via mejl!  

• Vi testar Zoom-verktyget 
• Samtal med presidiet 
• Lägesrapport 
• Reflektion och gruppdiskussion 
• Frågor till presidiet 
• Genomgång av kongressdagen

Dagordning för kongressen 

16/5 
1. Kongressens öppnande 
2. Prövning av kongressens behöriga utlysande 
3. Upprop av kongressombuden 
4. Beslut om offentlighet 
5. Val av ordförande vid kongressen 
6. Val av sekreterare vid kongressen 
7. Val av protokolljusterare 
8. Val av röstkontrollanter 
9. Fastställande av dagordning 
10. Fastställande av arbetsordning 
- 
13. Fyllnadsval av ledamot till förbundsstyrelsen 

9/9 
10. Fastställande av arbetsordning (digitalanpassat). 
11. En eventuellt ny organisering för förbundets medlemsgrupper. 
12. Lärarförbundets ekonomi 
13.1 Fyllnadsval av ledamot till förbundsstyrelsen 
- 
14. Kongressen avslutas

Detta gjorde vi 
den 16 maj

De här ska 
vi ta beslut om 

den 9 
september

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/extrakongress-2020-kongressombud#digitala-verktyg-easymeet-och-zoom
https://www.lararkanalen.se/secret/64059866/ab0a8ee45c72a0891053a2798fb2ef5f
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/extrakongress-2020-kongressombud#digitala-verktyg-easymeet-och-zoom
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/extrakongress-2020-kongressombud#digitala-verktyg-easymeet-och-zoom
https://www.lararkanalen.se/secret/64059866/ab0a8ee45c72a0891053a2798fb2ef5f
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/extrakongress-2020-kongressombud#digitala-verktyg-easymeet-och-zoom


   
        

  

Program 9 september 
  
8.30 Inloggning och teknisk support vid behov 
OBS Det sker inget upprop utan de kongressombud som är inloggade i Easymeet online an-
ses delta och utgör därmed mötets röstlängd. Därför är det viktigt att du loggar in i både 
Zoom och Easymeet online kl 8.30 och säkerställer att allt fungerar som det ska. Om du inte 
kan delta, kontakta extrakongress2020@lararforbundet.se i så god tid som möjligt så att en 
ersättare kan kallas in.  

9.00 
✦ Johanna Jaara Åstrand välkomnar.  
✦ Fastställande av arbetsordning samt presentation av resultatet av det fyllnadsval som  

tidigare genomförts i Easymeet online.  
✦ Förbundsstyrelsen föredrar - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets  

medlemsgrupper. 
✦ Talarmöjlighet i digitalt plenum - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets  

medlemsgrupper. 
✦ Rådslagsdialog - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets medlemsgrupper.   
  
10.30 
✦ Paus. 
✦ Förbundsstyrelsen föredrar - § 12 Lärarförbundets ekonomi. 
✦ Talarmöjlighet i digitalt plenum - § 12 Lärarförbundets ekonomi. 
✦ Rådslagsdialog – § 12 Lärarförbundets ekonomi. 
  
12.00 
✦ Lunch. 
  
13.00 
✦ Förbundsstyrelsen kommenterar - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets  

medlemsgrupper.  
✦ Beslutsplenum - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets medlemsgrupper. 
✦ Förbundsstyrelsens eventuellt reviderade förslag - § 12 Lärarförbundets ekonomi. 
✦ Beslutsplenum - § 12 Lärarförbundets ekonomi. 
  
14.30 
✦ Paus. 
✦ Vägen framåt. 
✦ Genomgång och gruppdiskussioner av förslag gällande avdelningarnas resurser. 

  
ca 16.30: Kongressen avslutas 
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Beslutsordning till fyllnadsvalet till förbundsstyrelsen 
Fyllnadsval till förbundsstyrelsen genomförs digitalt innan kongressen öppnar. 

✦ 20 augusti: valberedningen presenterar sitt förslag i en film samt en skriftligt motiv i 
Easymeet och på kongresswebben.  

✦ 21 augusti – 27 augusti: Nu kan du åternominera kandidater (som tidigare nomine-
rats till valberedningen) i Easymeet. Motivera nomineringen genom att bifoga en kort 
film där du pläderar för din kandidat under max 1 minut eller genom att bifoga en korta-
re text med motiveringen (max 1 000 tecken). Efter den 27 augusti kan inga ytterligare 
nomineringar göras. 

✦ 28 augusti kl. 12.00 – 4 september kl. 12.00: Rösta på den kandidat du anser bäst 
lämpad. Röstning sker i Easymeet. Obs! När du avlagt din röst finns det inte möjlighet 
att ändra sig. För att en röst ska vara giltig måste den ange endast ett namn.   

✦ 9 september: Resultatet presenteras. Den som erhållit flest antal röster förklaras vald. 
Vid lika röstetal skiljer lotten.   

Diskussion och frågor 

Diskutera med de övriga ombuden i er teamsgrupp! Det finns kanaler för olika 
frågor i vänsterspalten. För att få notiser när det görs nya inlägg:  

✦ Klicka på kanalen ”allmänt” i vänsterspalten.  
✦ Klicka på de tre punkterna längst upp till höger och välj kanalmeddelanden.  
✦ Välj på vilket sätt som du vill ha meddelanden.  

Om du har frågor, mejla extrakongress2020@lararforbundet.se  

Alla handlingar och övrig information hittar du på kongresswebben. 

Väl mött den 9:e september! 

mailto:extrakongress2020@lararforbundet.se
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/extrakongress-2020
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