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Motion 4 

Kallelser via webben genererar mötesbokning i kalendern 

Inlämnad av 

Ledarna Teknik & Motor 

Bakgrund 

I Pandemins kölvatten har vi sett fler utbildningar och seminarier anordnas digitalt. Även 

stämmor och årsmöten har fått hållas via webben. Vårt kansli gör ett ypperligt jobb med att 

sprida information och kallelser till dessa aktiviteter. När man sedan tackat ja till en aktivitet 

förväntas man i flera fall komma ihåg att själv lägga in tillfället i sin kalender. Med dagens 

teknik är de flesta vana vid att när man tackat ja till en kallelse generar det en mötesbokning i 

kalendern. 

Som exempel kunde vi se hur endast ca hälften av de som tackat ja till Christina Stiellis 

föreläsning anslöt sig. 

För att våra medlemmar inte ska missa intressanta aktiviteter som Ledarna tillhandahåller 

förslår vi att de inbjudningar till möten och andra aktiviteter som går ut via kansliet, genererar 

en mötesbokning i kalendern ifall man tackar ja. 

Vi yrkar att kongressen beslutar  

att aktiviteter som Ledarna kallar till via mejl genererar en mötesbokning i 

medlemmens kalender. 

 

 

 

Motionssvar  

Förbundsstyrelsens yttrande  

Motionären vill att aktiviteter som Ledarna kallar till via mejl genererar en mötesbokning i 

medlemmens kalender. 
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Motionen pekar på en teknisk lösning som blir mer och mer vanlig. Ledarna arbetar under 

första halvåret 2022 med en systemlösning för att stödja majoriteten av våra 

medlemsbokningar.  

Man behöver då ta i beaktande att fackligt medlemskap räknas som en känslig uppgift, och 

en automatiskt genererade bokning till en kalender som relativt ofta kan vara delad med 

andra inom en organisation kan vara oförenligt med GDPR-lagstiftningen. En lösning här 

skulle bygga på tekniska förutsättningar för valbarhet kring att lägga in bokningen i 

medlemmens kalender eller ej.  

Ledarna kommer att utreda förutsättningarna för automatiserade kalenderbokningar ur ett 

GDPR- och kostnadsperspektiv och avser att implementera detta senast under 2024 om det 

är kostnadsmässigt försvarbart och GDPR-perspektivet kan tas hänsyn till utan större 

justeringar i befintligt system.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att bifalla motionen 

att om kostnader/anpassningar bedöms för omfattande går frågan vidare till 

förbundsstyrelsen för beslut om eventuella investeringar. 

 


