
 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över Jenny Borgs motion om digital verksamhet 

Motionären har i sin motion påtalat många viktiga moment för möjligheter till en digital 
arbetsyta och tillhandahållande av mallar för dokument.   

Varje lokalförening är en egen juridisk person och har olika behov. Förbundsstyrelsen 
uppmuntrar lokalföreningarna att använda sig av TechSoup för prenumerationer etc. av olika 
plattformar där rabatt ges för ideella föreningar.   

För att bli en jämlik aktör är det viktigt att lokalförening söker bidrag i kommun/region i 
stället för till SÖF som subventionerar verksamheten i lokalförening kraftigt.   

SÖF subventionerar verksamheten i verksamma lokalföreningar genom ett flertal åtgärder:  

SÖF bekostar fyra Microsoft 365 licenser för funktionsadresser för lokalföreningarna: 
lokalförening@svenskaodemforbundet.se, 
ordforande.lokalförening@svenskaodemforbundet.se, 
kassor.lokalförening@svenskaodemforbundet.se och sekreterare.lokalförening@se. Däri 
ingår  

• fillagring och delning  
• program för ordbehandling, kalkylblad men inte bildbehandling  
• plattform för digitala möten  
• plattform för att tillhandahålla webbinarier via Teams  
• 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 – se nedan 
• personlig mailadress för samtliga ledamöter i respektive lokalförening 
• program för digital signering 
• utbildning för den digitala plattformen – finns i olika organisationer.  

Bilder är skyddade och bildbanker bör byggas upp av lokalföreningarna själva liksom 
eventuellt andra digitala plattformar än Teams som SÖF bekostar för lokalföreningarna. 
Lokalförening kan kontakta SÖF inför användande av copyrightskyddat material. Samtycke 
för användning av bildmaterial kan skilja mellan person och bild.   

Förbundsstyrelsen ser inte behov av personlig mailadress för samtliga ledamöter i respektive 
lokalförening och har inte resurser för att omhänderta en sådan åtgärd. Vi har 
funktionsadresser för fyra funktioner i varje lokalförening som förblir då lokalföreningen 
byter funktionärer  
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SÖF har inte haft ett eget program för digital signering pga kostnaden. Vi har använt oss av 
gratis provprenumeration. Man kan skicka minst tio dokument per person och år gratis. Det är 
så SÖF har gjort. Lokalförening som en egen juridisk person bör hantera frågan.   

Det är upp till lokalföreningen att anordna utbildning för den digitala plattformen. Det finns 
många olika organ som utbildar Microsoft365, bl a TechSoup som SÖF använder för 
prenumerationer etc.   

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet avslå motionen då en digital arbetsyta redan 
tillhandahålls för lokalföreningarnas funktionsadresser.   

  

 


