VÄLKOMMEN PÅ FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE - 14 MARS KL. 17.00 PÅ ZOOM
DELTA DIGITALT VIA ZOOM
Årsmötet äger rum 14 mars klockan 17:00 och genomförs helt digitalt via
videokonferenssystemet Zoom. Gå gärna in tidigare för att finnas ”på plats” innan mötets
öppnande. Från klockan 16.30 kan du logga in.

HUR DELTAR JAG I ÅRSMÖTET?
o Du ska ladda ner appen Zoom till dator, läsplatta eller smartphone, antingen i förväg
eller i samband med att du ansluter till mötet. Har du Zoom-appen installerad på din
enhet sedan tidigare rekommenderas att du installerar den senaste versionen. Det gör
du via följande länk www.zoom.us/download
o Testa gärna ljud och bild med ett testmöte här: www.zoom.us/test
o När du ansluter dig till mötet via länken du fått (den finns även på hemsidan) uppger
du ditt för- och efternamn.
o Din mikrofon kommer att vara avstängd och låt den vara det tills du begärt och
tilldelats ordet. (Du begär ordet genom att räcka upp din hand digitalt. Hur du gör
detta beskrivs i inledningen av mötet)
o Klicka på “participants” för att se vilka som deltar i mötet.
o Klicka på “chat” för att öppna ett chattfönster där du kan skriva kortare kommentarer.
Om du har problem med att ansluta till Zoom inför årsmötet, eller behöver hjälp med
tekniken under mötet så kontakta teknisk support Anders Persson, 0708216212.

VIKTIGT!
Det är VIKTIGT ATT DU LÄSER I FÖRVÄG de förslag som valberedningen lagt fram,
samt de beslutsunderlag som finns, då vi inte kommer att kunna ge lika stort utrymme som
vanligt att gå igenom dessa. Självfallet finns möjlighet att ställa frågor under mötet men vi
räknar med att alla som deltar har läst underlagen i förväg.

OMRÖSTNING
Mötesordförande bestämmer när det är dags att gå till omröstning. Det sker när
diskussionen uppfattas vara avslutad, och alla yrkanden har samlats in. Omröstningen
sker anonymt genom att förslagen kommer upp på skärmen och röstberättigade deltagare i
mötet svarar genom att klicka på det röstningsalternativ de vill rösta på.

FÖRTIDSRÖSTNING
Du som inte har möjlighet att närvara via Zoom kan FÖRTIDSRÖSTA. Hör då av dig till
Valberedningens sammankallande: Lars-Eric Hermansson, så får du information om hur detta
går till. Sista dag att förtidsrösta är 13 mars.
Har du förslag på andra/ytterligare personer till olika uppdrag så behöver dessa förslag
komma in (på samma sätt som förtidsröstningen) senast 10 mars.
Under själva mötet kommer beslutsformuleringar kunna ändras, då gäller inte din förtidröst,
eftersom du röstat på grundförslaget. Detta innebär att vill du vara säker på att din röst räknas
i varje röstningsomgång så behöver du delta på det digitala mötet.

ALLA BESLUTSUNDERLAG FINNS PÅ HEMSIDAN OCH ATT HÄMTA UTSKRIVNA
I KYRKAN (från och med 2/3) OM DU INTE FÅTT DEM VIA MEJL.
En mall för hur du förtidsröstar finns på nästa sida.
Kontaktuppgifter valberedningen
Lars-Eric Hermansson
070-6531213
lars-eric@votummedia.se

FIKA UNDER MÖTET
Du som deltar i mötet har dessutom möjlighet att under dagen köpa fika på Sagas Skafferi, i
Skåre, med 10 % rabatt. När du betalar säger du att du ska vara med på Skårekyrkans årsmöte
så får du rabatten. Roligt att stötta lokala initiativ!
De har öppet kl. 10-16.
Det finns både veganskt och glutenfritt fika för den som önskar det.

Mall för förtidsröstning
Skriv ut denna mall eller gör en motsvarande i ett mejl eller på ett fysiskt
papper. Skicka de sedan till Lars-Eric Hermansson i valberedningen eller ring
för att bestämma när du kan lämna din fysiska lapp.
Skriv numret på den punkt på dagordningen som det gäller och om du röstar för
eller emot. Glöm inte att skriva ditt fullständiga namn på pappret och/eller i
mejlet.

Siffra, vilken punkt på
dagordningen gäller det?

Skriv JA om du vill rösta på det förslag som
styrelsen lagt fram i beslutsunderlagen.
Skriv NEJ om du inte vill rösta för det förslag
som styrelsen lagt fram i beslutsunderlagen.

