
Testa tekniken

Kongressnytt

Kongressnytt
Med allt du behöver veta inför extra kongressen 16-17 april 2021

Nu till helgen samlas drygt 100 medlemmar till 
den digitala extra kongressen. På kansliet i 

Varberg pågår förberedelserna för fullt. I torsdags 
samlades mötesordförande Gunnar Törnqvist och 
kanslipersonalen för att gå igenom förutsättningarna 
tillsammans med förbundsordförande Ann-Marie 
Högberg och valberedningens ordförande Alf 
Andersson.

I det här extra nyhetsbrevet får du en sammanfattning 
av allt du behöver veta för att kunna delta. Kongressen 
äger rum helt i videokonferensverktyget Zoom. 
Har du inte redan laddat ner det gör du det enkelt 
via App Store (för IPhone) eller Google Play (för 
Androidtelefon). Länkar finns längst ner på sidan. 
Appen krävs bara om du är med via smartphone.

Ladda ner Zoom-appen om 
du använder en smartphone Anmälan fortfarande möjlig

Det är inte försent att anmäla ombud eller vanliga deltagare. 
Som ordinarie deltagare har du yttranderätt och kan delta i 
diskussionerna. Kontakta ombudsman Anett Karlsson, 
anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se.

Alla kongresshandlingar finns på den särskilda kongress-
webben. Där kan du ta del av inkomna motioner, det 
uppdaterade intressepolitiska programmet, förslag till nya 
stadgar, filmklipp med de nominerade ledamöterna och 
mycket annat:
https://anhorigasriksforbund.se/kongress-2021

Klicka på bilderna för att ladda ner handlingarna (pdf):

Läs kongresshandlingarna

14/4 kl 12-17 och 15/4 kl 8-17 finns chansen att testa 
tekniken inför kongressen. 
Logga in här eller ring 08-50 52 00 17.
Om du väljer att ansluta med telefon måste du avsluta varje 
inmatning med fyrkant (#).
Meeting ID: 968 4418 6464, Passcode: 687083

Så här loggar du in
       Du kan delta på extra kongressen med dator/surfplatta 
    eller telefon. Koppla upp dig på mötet kl. 13.00 (16/4) 
  och kl. 09.00 (17/4). När du loggat in hamnar du i ett 
“väntrum” och släpps strax in av våra funktionärer. Mötet 
pågår sedan kl 13.30-ca 16.00 respektive kl 09.30-ca 12.00. 
Samma inloggningsuppgifter gäller båda dagarna.

Logga in här
Meeting ID: 918 7900 8214
Passcode: 806513

Vill du hellre ringa in? Gör så här:
Ring 08-50 52 00 17. Kom ihåg att avsluta varje 
inmatning med fyrkant (#). 
Inmatning 1 (Meeting ID): 918 7900 8214#
Inmatning 2: #
Inmatning 3 (Passcode): 806513#

Väl mött bakom skärmarna!
Och missa inte nominerings-
filmerna på kongresswebben!

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/se/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
mailto:anett.karlsson%40anhorigasriksforbund.se?subject=
https://anhorigasriksforbund.se/kongress-2021
https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/Handlingar-2021-liten-till-hemsidan.pdf
https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/Verksamhetsberattelse-2020-liten-till-hemsidan.pdf
https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/Val-2021.pdf
https://zoom.us/j/96844186464?pwd=V3ROSmwza1FtQUZKeDY2cUlkeG5EUT09
https://zoom.us/j/91879008214?pwd=WEZhdjU4V043RUxUd0ZUSkoxNnRFUT09

