
 

 

Årsmöte 19 maj 

Årsmötet kommer att inledas kl. 1700 och beräknas pågå till senast 1800. 

För att delta på mötet behöver du acceptera inbjudan som kommer senast torsdag förmiddag så 
att den hamnar i din kalender, du klickar på länken till mötet när det är dags. Vi rekommenderar 
att du logga in några minuter innan så att vi kan starta igång mötet i tid. 

Om du har problem med Microsoft Teams eller med själva anslutningen, ring Susanne 
Andersson på tel 070-981 65 77 

Delta i mötet via dator eller telefon? 
Vi rekommenderar att ni använder er av en stationär dator eller laptop för att delta i mötet. Det är 
naturligtvis möjligt att använda telefon eller surfplatta, men då ser funktionerna i Microsoft Teams 
lite annorlunda ut än det som presenteras här nedan.  

 
Anslut till Årsmötet via Microsoft Teams 

 
Vänligen följ nedan instruktion för at kunna koppla på teams: 

1. Anslut till mötet 

 
  



 

 

2. Stäng av din mikrofon. Sätt igång din videokamera. 

 
  



 

 

3. För att öppna chatten till mötet klicka du på nedan ikon. Här kan du se vad andra ställer 
för frågor och du kan själv ställa frågor under Årsmötet. 

 
 
 
Tänk på att: 

 
1. Mikrofonen behöver vara avstängd under Årsmötet om du inte har ordet. 
2. Ha kameran på. 
3. Tänk på att sitta någonstans där du har bra uppkoppling. 
4. Vid frågor till ordförande, använd chattfunktion så tar vi upp frågorna eller ger er ordet. 
5. Ha din mobiltelefon på ljudlös. 
6. Sitt ostört. 

Du behöver inte ladda ner Microsoft Teams om du inte har verktyget på din dator kan det vara 
bra att känna till att Teams fungerar bäst i Google Chrome. 

Frivillig teknisk genomgång innan mötet 
Innan årsmötes inleds, kl 1700 kommer det att finnas en möjlighet från 1630 för den som vill att 
koppla upp sig till mötet och testa ljud och video samt övriga funktioner i Microsoft Teams. Detta 
rekommenderas särskilt till de som är ovana att använda mötesverktyget. 

 
Röstning och förslagsrätt 
Det är bara de aktiva medlemmarna som har rösträtt och förslagsrätt på stämman.  
 
Vid omröstning skall kameran vara på och frågeställningarna blir: Är det någon som inte bifaller 
förslaget. 
 


