
Regler för årsmötet som videomöte 

På grund av rådande CORONA-restriktioner är det inte möjligt att genomföra 

årsmötet som vanligt.  Hela årsmötet kommer därför att genomföras som videomöte. 

Lite speciella regler kommer att gälla för att detta skall kunna vara möjligt. 

• Du kan deltaga endast via pc eller surfplatta uppkopplad via internet.  

• För att medverka med synpunkter på mötet måste du ha en fungerande 

mikrofon ansluten till din dator eller platta. 

• En teknisk mötesvärd kommer att ansluta deltagare till mötet och öppna och 

stänga av mikrofoner. Endast medlemmar som fått inbjudningslänken anses 

då behöriga att medverka. Det är viktigt att alla deltagare kan göra sin röst 

hörd genom ”Chat” eller räcka upp handen (Raise Hand). Det kan medföra att 

mötet tar längre tid än normalt. 

• Hela årsmötet kommer att spelas in så att det är möjligt att göra en 

efterkontroll. Inspelningen kommer inte att publiceras utan raderas efter 

någon vecka. 

• När mötet börjar kommer din mikrofon att stängas av och som regel är den 

sedan avstängd. Om du räcker upp handen blir du tilldelad ordet när det är 

din tur och då öppnas din mikrofon så att du kan tala.  

• Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna kommentarer via chat-

funktionen. 

• För att säga ja till ordförandens framlagda förslag används handuppräckning 

(Raise Hand) som då betyder JA. 

• Om votering begärs kommer en enkät att visas med rubriken ”Röstning på 

fråga 1, 2 osv” om det inte finns ett färdigt skrivet äskande för ärendet. Där 

kan man markera JA eller NEJ och rösträkning sker när enkäten/röstningen 

avslutats. Resultatet visas på skärmen. 

• Under mötet presenteras underlag till olika ärenden på skärmen och ansvarig 

redogör för innehållet. Efter varje presentation lämnas möjlighet för deltagarna 

att ställa frågor eller ge kommentarer. 

• Innan mötet avslutas lämnas ordet fritt genom att alla mikrofoner öppnas igen. 

Dessa regler kommer också att presenteras innan mötet startar. 

 


