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Kallelse till extrakongressen 2022 
 
Välkommen till extrakongressen 2022 som börjar den 5 september och avslutas den 17 
september. 
 
Här i häftet finner du de handlingar som är underlag till de ärenden som kommer att 
behandlas på kongressen. Det är viktigt att du hinner läsa igenom dessa och gärna 
tillsammans med din styrelse eller andra ombud diskutera de olika förslagen. 
 
Vi bifogar också praktisk information om kongressen.  
 
Om du får förhinder att deltaga behöver du meddela oss detta samt överlämna denna pärm 
till din ersättare. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Kongressgruppen 
 

 

 

 

 



 
Praktisk information om extrakongressen 

 
 
I år kommer vi att hålla en digital kongress. För att underlätta möjligheten att delta och för 
att försöka göra kongressen så tillgänglig som möjligt så kommer kongressen att pågå under 
en längre tidsperiod. 
 
Tid för extrakongressen:  
 
Kongressen kommer att genomföras i olika delar: 

5 september 16.00-18.00 Kongressen inleds, beslut kring dagordning, funktionärer mm 

6 september 09.00- Möjligheter att göra tilläggs- och ändringsyrkanden via formulär 
11 september 23.59 neuro.se/extrakongress2022 

17 september 09.00- Plenumförhandlingar  
 

 
Plats för förbundskongressen:  
 
https://live.twebcast.com/participant/neuro2022 + häftet med kongresshandlingarna 
 
Första gången du går in på länken, så behöver du skapa ett konto. För att kunna skapa ett 
konto måste du använda den mejladress (e-postadress) som du använde när du anmälde 
dig som ombud. 

 
Förhandlingarna 
 
Att yttra sig 
Du begär ordet genom att trycka på knappen ”Begär ordet” och placeras i en talarkö tills det 
blir din tur.  
 
Omröstning 
Val görs genom att du klickar på det svarsalternativ som du vill rösta på. Samma sak gäller 
vid personval, du klickar på det namn som du vill lägga din röst på. I vissa fall kan du klicka på 
flera namn, om det är flera personer som ska väljas. Du kan aldrig välja fler personer än det 
finns platser. 
Du kan ändra dig hela vägen fram till att presidiet meddelar att nu stängs röstandet.  
 
Justering av röstlängd 
Då kongressen genomförs digitalt kommer röstlängden upprättas för varje enskild fråga, dvs 
samtliga som avger en röst anses utgöra röstlängden. Justering av röstlängd görs därmed 
automatiskt utifrån lagda röster. 



 
Fotografering 
 
Under kongressen kommer endast den som begärt ordet att synas i bild tillsammans med 
presidiet. Om man inte vill vara med på bild när man begärt ordet behöver man ha kameran 
avstängd, då det kan hända att förbundet önskar ta skärmbilder av kongressen för att visa på 
hemsida, i våra sociala kanaler och i Reflex. 
 
Förberedelse innan extrakongressen 
 
Extrakongress precis som förbundskongressen är Neuroförbundets högsta beslutande organ 
och viktiga frågor ska avhandlas. Det förutsätts att du som ombud sätter dig in i frågorna 
genom att läsa pärmen med kongresshandlingar. Det är bra om ni ombud tillsammans med 
styrelsen i er förening går igenom handlingarna och diskuterar vad ni tycker, då kan du 
förbereda de yrkanden som du och din förening vill lämna under de olika beslutspunkterna. 
Handlingar som finns i häftet finns också att ladda ner från föreningsservice på förbundets 
hemsida. 
 
Avanmälan 
 
Om du får förhinder att deltaga så meddela det till din ersättare och Caroline Kåhre på 
förbundskansliet så snart möjligt. Överlämna även ditt häfte med kongresshandlingar till din 
ersättare. 
Observera att det är det valda ombudet som har rösträtt under kongressen. Om du som är 
vald som ombud inte kan delta så är det endast din utsedda ersättare som kan överta din 
plats. Ni kan alltså inte delta båda två. 
Caroline Kåhre nås på telefon 08-677 70 21 eller caroline.kahre@neuro.se 
 
Om du får förhinder i absolut sista stund kan du kontakta: 
Caroline Kåhre 0760 01 70 15 
Per-Jan Tjärnberg  0760 01 70 37 
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