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Till följd av Coronaviruset är det inte möjligt för Aktiespararna att genomföra vår årskongress 

som vanligt. Enligt nuvarande begränsningar får man inte samla mer än 8 personer och 

övriga rekommendationer är därtill även fortsatt att begränsa sina fysiska kontakter så 

mycket som möjligt, särskilt om man är äldre eller på annat sätt tillhör en riskgrupp. 

 

Mot den bakgrunden – och det faktum att stadgarna kräver att en kongress genomförs 

senast under maj månad – har styrelsen beslutat att årets kongress ska genomföras med en 

fysisk del och en digital del, en så kallad hybridkongress.  

 

Mycket kan fortfarande hända innan kongressen gällande smittspridning, vaccinering och 

rekommendationer och regler från myndigheterna. Hur många som kan och får närvara på 

kongressens fysiskt kommer styrelsen att fatta besluta om ca. två veckor innan kongressen 

äger rum. Du bör dock i dagsläget utgå från att ditt deltagande blir digitalt. Styrelsen kan 

också komma att återkomma med andra åtgärder för att få en så funktionell och 

välfungerande kongress som möjligt. 

 

Att delta digitalt på en hybridkongress ger dig i praktiken samma möjligheter som om du 

skulle närvara fysiskt. Du kan höra och se allt som sägs från talarstolen och presidiet. Du kan 

lägga yrkanden och rösta precis som vanligt. Vi kommer i år att använda oss av Zoom, vilket 

gör att vi slipper den fördröjning i sändningen som var förra året. Förhoppningsvis kommer 

kongressen därmed att löpa smidigare och skillnaden mellan att delta digitalt och fysiskt att 

vara mindre. Till skillnad från förra året kommer du även att kunna göra inlägg muntligen.  

 

Den 13:e april kommer alla som anmält sig till kongressen ha möjlighet att delta i ett test-
webinarium som syftar till att förbereda er inför den digitala kongressen den 17:e april. 
Inbjudan till detta kommer separat. Under test-webinariet så kommer medarbetare på 
Aktiespararna tillsammans med leverantören Trippus att i livesändning via Zoom guida er 
kring hur det digitala verktyget kommer att fungera.  
 
För att anmäla dig till den digitala närvaron för kongressen den 17:e april maila direkt till 
lokalavdelningar@aktiespararna.se. Har du redan anmält digitalt/fysiskt behöver du inte 
göra det igen. Notera att kongresshandlingarna skickas ut senast två veckor innan 
kongressen, det vill säga senast den 3:e april. 
 
 
Vänliga hälsningar från Aktiespararna  
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