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Översiktsschema och 
praktisk information

Lördag
 

9.00  Mötet öppnas 

   Förmiddagspass inklusive 15 minuters paus 

12.00-13.30  Paus för lunch och reflektion 

   Eftermiddagspass inklusive 15 minuters paus 

17.00   Mötet ajourneras för dagen

 

Söndag 

9.00  Mötet återupptas 

   Förmiddagspass inklusive 15 minuters paus 

12.00-13.30 Paus för lunch och reflektion 

   Eftermiddagspass inklusive 15 minuters paus 

17.00   Mötet avslutas 

Mötespresidiet kommer löpande se till att det finns utrymme för kortare 
pauser utöver de schemalagda.

Övergripande tider för 
Representantskapet 2020 
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18 oktober:  Anmälan stänger 

26 oktober:  Förmöte om revisionsärenden och    
   föregående års verksamhet, kl.18.00-19.00  

27 oktober:  Förmöte om motioner och motionssvar, kl.   
   18.00-19.00  

28 oktober:  Förmöte om förslag till verksamhetsplan 2021,  
   kl. 18.00-19.00  

29 oktober:  Förmöte om förslag till förändringar i    
   LSU:s stadgar, kl. 18.00-19.00  

2 november:  Mötesskola och teknikgenomgång,  
   kl. 17.30-19.00 
 

Styrelsen kommer att arrangera digitala förmöten kring större ärenden för 
att möjliggöra för medlemsorganisationer att diskutera frågorna sinsemellan 
innan mötet och att ställa frågor till styrelsens ledamöter. Alla förmöten 
kommer att hållas via zoom och ingen föranmälan krävs. Länkar till 
respektive möte kommer att skickas ut efter att anmälan stängt, men boka 
in dem i kalendern redan nu! 
 
Den 2 november kommer mötespresidiet att hålla i ett litet testmöte för 
att ni ska få möjlighet att bekanta er med VoteIT och se till att ni har 
rätt teknik på plats. Under mötet kommer vi också att gå igenom hur 
mötet kommer att gå till, hur en röstar och lägger förslag, hur en deltar i 
diskussioner och begär ordet. Så klart finns också gott om utrymme att 
ställa frågor om allt praktiskt.

Viktiga datum innan mötet
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Teknik 
Mötet kommer att genomföras med hjälp av verktygen Zoom och VoteIT. 
För att kunna delta i mötet behöver alla deltagare ha en dator. Det kommer 
inte att vara möjligt att genomföra mötet endast med en telefon.  
 
Vi rekommenderar också alla kunna sitta på en lugn plats med god 
ljudmiljö. Vi uppmuntrar också alla att använda ett headset för att samtliga 
deltagare ska ha möjlighet att höra allas inlägg i samtalen utan problem.  
 

VoteIT 
Alla anmälda ombud, representanter för etableringsmedlemmar, övriga 
representanter och styrelseledamöter kommer att få inloggningsuppgifter 
till VoteIT. Instruktioner för detta skickas till respektive persons angivna 
e-post efter att anmälan till mötet stängts. Yrkanden kommer att tas emot 
via VoteIT och även beslut kommer huvudsakligen att fattas via verktyget. 
Det är därför en god idé att bekanta sig med verktyget i god tid innan mötet. 
Det kan också vara bra att tänka igenom hur en på ett smidigt sätt kan växla 
mellan VoteIT och Zoom under mötesdagarna.  

 

Zoom 
Alla diskussioner under mötet kommer att genomföras med verktyget Zoom, 
här kommer även programmets övriga inslag att genomföras. Länk till mötet 
med tillhörande kod för mötet kommer att skickas ut till anmälda personer 
efter att anmälan stängt. Vi rekommenderar att alla laddar ned zoom som 
applikation till sin dator innan mötet.  

Praktisk information
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LSU eftersträvar att alla ska kunna delta i mötet på lika villkor och kommer 
försöka skapa fullgoda lösningar för alla mötesdeltagare. För att detta ska 
vara möjligt behöver vi känna till vilka behov som finns bland deltagare i 
god tid och ber er att i anmälan ange era behov. Har ni tankar eller frågor 
kring tillgängligheten kan ni också höra av er till repskap@lsu.se

Tillgänglighet under mötet

Mat, fika och pauser

Då mötet sker digitalt kommer ingen mat eller fika att erbjudas av LSU. De 
planerade lunchpauserna är satta till 1,5 timmar för att möjliggöra både att 
värma mat, äta gott och ta en kortare promenad för reflektion och åter-
hämtning mitt på dagen.  
 
Digitala möten tar mycket energi och det är viktigt att ge sig själv tid för 
paus och återhämtning. Vid specifika tillfälle kommer alla deltagare att upp-
manas att ha sin kamera påslagen, men vi rekommenderar också alla delta-
gare som vill att ge sig själv en paus från att vara på bild emellanåt.  
 
Pauser kommer förutom vid lunch även att tas löpande under dagarna. 
Varje förmiddag och eftermiddag kommer det att planeras in en paus om 15 
minuter samt utöver det kortare pauser för att sträcka på sig, hämta vatten 
eller något annat.
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Mötet kommer att genomföras liknande tidigare representantskapsmöten 
hos LSU genom att blanda presentation, diskussion i helgrupp, diskussion i 
mindre grupper samt programinslag kopplade till temat.  
 
För att möjliggöra diskussion i mindre grupper kommer vi istället för torgbe-
handling att innan plenumdiskussion genomförs för varje proposition ha ett 
samtal där deltagare delas in i smågrupp.   
I förslaget till arbetsordning beskrivs närmare hur mötet kommer att ge-
nomföras. 
 
Programinslag kopplade till temat demokratibärare kommer att annonseras 
närmre inpå mötet – håll utkik!

Mötets genomförande, 
upplägg och tema


