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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Välkommen till Kommuninvests föreningsstämma 2022 
 
Du är anmäld till föreningsstämman 2022: ”Bärkraft i en ny tid”. Den arrangeras 31 
mars på Clarion Hotel Post i Göteborg samt via en digital plattform. Varmt välkommen! 
 
Nedan har vi summerat viktig information som du behöver känna till.  
 
Program 
 
Detta blir en heldag som inleds kl.10.00 (med kaffe från kl.09.30) och avslutas med det 
formella stämmoförfarandet som startar kl.16.00. Därefter bjuds det, på plats i 
Göteborg, kl.19.00 på middag. 
 
Vi har ett späckat program – med intressanta frågor och spännande panelister! Du hittar 
den aktuella versionen på hemsidan: Program Kommuninvest föreningsstämma 2022. 
 
Stämmohandlingar 
 
Handlingarna har skickats ut och finns tillgängliga på hemsidan: 
Föreningsstämmohandlingar 2022 
 
Hybridevent – där alla behöver logga in 
 
Stämman genomförs i både fysiskt och digitalt format. Det går att hela dagen delta både 
på plats i Göteborg och via en digital plattform. Detta gäller även det formella 
stämmoförfarandet. Det är bara middagen som endast anordnas i det fysiska formatet. 
 
Hybridupplägget innebär att samtliga deltagare, även de som finns på plats i Göteborg, 
behöver logga in i den digitala plattformen.  
 
Man behöver vara inloggad för att kunna interagera med talare/panelister på scenen 
under programmets gång.  
 
Som ombud/ersättare behöver man vara inloggad för att kunna rösta och begära ordet 
under det formella stämmoförfarandet. 
 
Detta innebär att alla deltagare på plats i Göteborg behöver ha med sig en smartphone, 
surfplatta eller laptop. 
 
För den digitala plattformen svarar Legimeet (med Twebcast som underleverantör). 
Uppbyggnaden och funktionerna är i stora delar desamma som för förra årets digitala 
föreningsstämma.   
 
Testa gärna i förväg! 

https://kommuninvest.se/for-kunder/finansiell-expertis-och-kraftfulla-analysverktyg/event/stamma/
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2022/03/F%C3%B6reningsst%C3%A4mma-2022.pdf
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Vi ser helst att du i god tid före stämmodagen testar den digitala plattformen genom att 
logga in och kolla så att allt fungerar som det ska. Detta gäller även alla deltagare på 
plats i Göteborg.   
 
Så här loggar du in 
 
Inloggningen, både vid test och på stämmodagen, sker via följande länk eller QR-kod: 
 
https://live.twebcast.com/participant/kommuninvest2022 
 

 
 
När du testar är det en fördel om du använder samma smartphone, surfplatta eller laptop 
som du planerar att använda på stämmodagen. 
 

• Klicka på länken eller fota QR-koden med din smartphone/surfplatta. 
• Fyll i din e-postadress och acceptera användarvillkor för Twebcast. Det är 

viktigt att du använder samma adress som du uppgett i anmälan. 
• Fyll i den 4-siffriga verifieringskod som kommer till din e-post eller som SMS 

till din smartphone/surfplatta 
• Klicka på logga in och acceptera villkor för hantering av personuppgifter för 

stämman 
• När du loggat in kan du orientera dig på plattformen och prova funktioner  

 
Vi har tagit fram en vägledning, med bildillustrationer, till inloggningen: Guide till 
inloggning 
 
BankID 
 
På stämmodagen kommer samtliga ombud/ersättare att vid inloggningen behöva 
identifiera sig med BankID. Ett sådant behöver alltså finnas tillgängligt. Detta gäller 
även för den som är på plats i Göteborg. 
   
Behörighet 
 
När du anmälde dig angav du om du är ombud enligt särskilt beslut, är ersättare enligt 
särskilt beslut, har tillfällig fullmakt att företräda medlem eller är övrig deltagare.  
 
När du loggat in kommer du att se din behörighet i plattformen. Alla med statusen 
ombud / ersättare / fullmakt ska ha behörigheten ”ombud med rösträtt”. Övriga ska ha 
behörigheten ”åhörare” (det finns också en liten grupp med behörigheten 
”styrelsemedlem med yttranderätt”). 

https://live.twebcast.com/participant/kommuninvest2022
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Om den behörighet som du fått inte stämmer – hör då av dig till 
event@kommuninvest.se.   
 
Tänk på att vi för alla som ska agera ombud eller ersättare i det formella 
stämmoförfarandet behöver ha stödjande dokumentation i form av beslut eller fullmakt. 
Innan den dokumentationen finns på plats ges man inte behörigheten ”ombud med 
rösträtt”.  
 
Tekniska krav 
 
Använd Chrome som webbläsare. Senaste versionen av Edge, Firefox och Safari kan 
också fungera. Internet Explorer fungerar inte.  
 
Om du är ombud/ersättare och endast deltar i det digitala formatet behöver du ha Zoom 
installerat för att kunna yttra dig. 
 
Om du är ombud/ersättare behöver du alltså, även om du deltar på plats i Göteborg, ha 
tillgång till ditt BankID på stämmodagen.  
 
Om du inte har tillgång till e-post på den smartphone eller surfplatta som ska användas 
vid stämman är det viktigt att du loggar in i plattformen före stämmodagen. När du 
loggar ut från denna första session kan du addera ditt mobilnummer till din profil. När 
du sedan loggar in igen på stämmodagen får du verifieringskoden skickad via SMS 
istället. 
 
Support/Helpdesk 
 
Tveka inte att kontakta vår support/Helpdesk om det skulle uppstå frågor eller problem 
av något slag!  
 
Vi finns hela tiden tillgängliga på event@kommuninvest.se.  
 
Under stämmodagen finns vi även tillgängliga på en särskild Helpdesk på plats på 
Clarion Hotel Post i Göteborg. 

mailto:event@kommuninvest.se
mailto:event@kommuninvest.se

