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Motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 2014

Distansöverbryggande teknik för kommunikation inom 
föreningen
Bakgrunden till förslaget 
Sverige är ett land med stora avstånd. Inom Naturskyddsföreningen använder många 
kretsar, länsförbund och nätverk Skype eller telefonkonferens vid ledningsmöten. 
Genom det sparar vi både tid, pengar och miljön vilket känns mycket värdefullt. Men 
Skype är inte alltid stabilt, framför allt om vi är många som kopplar upp oss och om vi
vill köra videomöte. Mycket tid går åt vid varje möte för att få tekniken att fungera. 
Telefonkonferens blir dyrt för medlemmar som bara har mobiltelefonabonnemang. 
Avstånd och långa restider utgör även en betydande begränsning för medlemmar att ta
del av aktiviteter på läns- och nationell nivå.

Problemet
Brister i funktion hos kostnadsfria system för distansöverbryggande kommunikation 
samt stora avstånd och långa restider utgör en faktor som enligt vår bedömning 
påtagligt begränsar effektivitet i verksamheten och delaktighet för föreningens 
medlemmar. Problemet kan även ses ur en demokratiaspekt då det kan begränsa 
förtroendevaldas möjlighet att delta aktivt i t.ex. styrelsearbete.

Förslag till lösningar
Idag finns kommersiella och väl beprövade system för distansöverbryggande 
kommunikation som inkluderar stöd för webbmöten, seminarier, webbföreläsningar, 
såväl i realtid som on-demand i efterhand. Ett sådant system, Adobe Connect, används
t.ex. av den svenska högskolesektorn. Tusentals högskolestudenter deltar dagligen i 
föreläsningar, seminarier och gruppövningar via Adobe Connect. Systemet kräver 
inget separat program utan körs via webbläsare på användarnas datorer.
Ett sådant system skulle kunna bidra till att effektivisera föreningens verksamhet, 
spara reskostnader och miljö, öka medlemmars möjlighet att ta del av framföranden 
vid seminarier och att delta i utbildningar på läns- och nationell nivå samt stärka 
kommunikationen inom de nationella nätverken.

Vi föreslår riksstämman att besluta att 
Naturskyddsföreningens Riksförening utreder möjligheten att teckna licensavtal med 
Adobe Connect eller liknande system för Riksföreningen, länsförbunden, nätverken 
och kretsarna att nyttja vid behov.
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Länsförbundet i Bohuslän genom Boel Lanne, ordförande
Länsförbundet i Västerbotten genom Ingegerd Saarinen, ordförande
Länsförbundet i Norrbotten genom Lars Andersson, ordförande
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