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Gemensam digital arbetsyta för förbund och lokalföreningar 
 
Under 2020 har det blivit extra tydligt att digitala lösningar är nödvändigt för att föreningsarbetet 
ska kunna fortgå. Därför anser jag att förbundet bör förse alla lokalföreningar med en digital 
arbetsyta där både internt arbete för respektive förening bedrivs, men också möjligheten att på enkla 
sätt dela med sig av dokument mellan förening/förbund och även lokalföreningarna emellan.  
Grunden till denna yta ska vara en digital plattform såsom exempelvis office 365 (som redan 
används idag) där en rad viktiga funktioner måste finnas med för att arbetet inom och emellan 
förening/förbund ska kunna samordnas och förenklas.  
 
Den digitala arbetsytan ska inkludera följande:
• fillagring och delning 
• program för ordbehandling, kalkylblad och bildbehandling
• plattform för digitala möten
• plattform för att tillhandahålla webbinarier
• mallar för styrelsearbete (exempelvis dagordning, protokoll, budget, arbetsordning)
• mallar för samtliga årsmöteshandlingar
• mall för ansökan om ekonomiskt bidrag till förbundet
• SÖF:s grafiska profil inklusive logga och färgkoder
• bildmaterial för exempelvis marknadsföring eller kontakt med press/media
• personlig mailadress för samtliga ledamöter i respektive lokalförening
• program för digital signering
• utbildning för den digitala plattformen
 

Med denna gemensamma arbetsyta ges förutsättningar för nya lokalföreningar att snabbare komma 
igång då de får hjälp av mallar för alla viktiga dokument, och de redan aktiva föreningarna kan 
förenkla sitt arbete med de digitala verktygen. Denna yta skulle vara till stor nytta i det 
organisatoriska arbetet och ge kraft över till att arbeta med viktiga frågor för våra medlemmar.  
 
 
Med anledning av ovanstående föreslås stämman besluta:  
 
att för samtliga lokalföreningar tillhandahålla en digital arbetsyta inkluderande funktionerna enligt 
beskrivningen ovan.  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