Motion 24
Digitala möten – en möjlighet i Ledarnas demokratiska process
Inlämnad av:
Ledarna inom privat tjänstesektor

Förening:
Ledarna inom privat tjänstesektor

Bakgrund:
Anledningen till att man väljer att bli medlem i Ledarna beror på olika saker. En del blir
medlemmar för att kunna utnyttja vår service och vår rådgivning. Andra blir medlemmar för
att de har ett stort och innerligt intresse att få vara med att påverka i den demokratiska
processen. Det kan handla om att sitta i en föreningsstyrelse, att delta i en branschförenings
nätverksgrupper eller att man sitter eller vill sitta i förbundsstyrelsen.
För en bättre beslutsprocess och ett bibehållet engagemang krävs deltagande och
engagemang av medlemmen och att man närvarar på de möten som är kopplade till de
uppdrag och engagemang man har. Livspusslet, dvs barn eller en kombination av mycket att
göra på arbetet och många långa resdagar kan ibland ställa till det och medföra att våra
aktiva medlemmar inte fysiskt kan närvara på olika möten. På sikt är det inte bra för den
demokratiska processen.
Samtidigt tenderar utvecklingen både i samhället och på våra arbetsplatser att leda till en allt
mer digital värld, dvs där vi använder tekniken för att mötas istället för de fysiska mötena.
Detta är en möjlighet och skulle bidra till en större möjlighet till aktivt deltagande av de
medlemmar som önskar engagera sig men som i perioder har svårt att delta fysiskt på
möten. Det finns i dag exempel på skolor som använder denna möjlighet för barn som är
borta från skolan på grund av långvariga sjukdomar. Där eleven genom tekniken kan delta
både i lektioner och i grupparbeten med sina klasskamrater. Många av Sveriges
arbetsplatser använder redan de digitala verktygen både när det avser att ha möten med
kollegor som sitter inom och utanför Sverige. Digitala möten har även en positiv
miljöpåverkan som bör beaktas vid val av mötesform.
Ledarna inom privat tjänstesektor menar att Ledarna tillsammans med de olika
branschföreningarna har en utvecklingspotential här.
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Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

möten inom ramen för Ledarnas demokratiska processer och Ledarnas
branschföreningar alltid väger för och nackdelar med att använda fysiska
respektive att använda digitala möten.

att

det finns teknik att använda i Ledarnas konferensrum
placerade på ledarnas förbundskansli som uppmuntrar
att användas vid de fall där någon ej kan delta fysiskt
men digitalt.
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Motionssvar
Motion 24
Digitala möten – en möjlighet i Ledarnas demokratiska process
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att underlätta för medlemmar
att kunna delta i Ledarnas demokratiska process. Vidare instämmer förbundsstyrelsen med
motionären att användandet av digitala verktyg är ett viktigt led i arbetet med ökat deltagande
i demokratin.
Förbundsstyrelsen antog 2017 en möte- och resepolicy som bland annat pekar på att:
”Ledarnas anställda, medlemmar och företrädare ska göra
medvetna val vid varje enskilt möte och resa samt medverka
till och känna ansvar för att Ledarnas möten sker så tids-,
kostnads-, och miljömässigt som möjligt.”

Med utgångspunkt i policyn ska mötesarrangörer väga för- och nackdelar med fysiska
respektive digitala möten.
I Ledarnas lokaler finns det möjligheter för såväl förtroendevalda, företrädare och anställda att
anordna videokonferenser som möjliggör även för personer som inte fysiskt kan ta sig till
mötet att delta.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen
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