Digital föreningsstämma genom Teams
Välkommen till Envikens Elkraft ekonomiska förenings föreningsstämma, som i år hålls
via den digitala plattformen Teams. Nedan följer instruktioner som är bra att läsa igenom
innan mötet.
Inför stämman
Föreningsstämman äger rum måndagen den 17 maj kl. 18.00.
Alla som anmält sig till föreningsstämman kommer att få en inbjudan till sin e-post med
en länk att ansluta till stämman. Från klockan 17.00 öppnas den digitala mötesplatsen för
uppkoppling och upprop. Onsdagen den 12 maj kl 11.00, kommer tillfälle ges, till de som
önskar, att testa funktionen i förväg.
Teams
Teams är ett digitalt mötesforum som tillhandahålls av Office365. Det går att ansluta
antingen genom ett befintligt konto på Office 365 eller direkt genom webbläsaren utan
konto. Vid deltagande via webbläsare, försäkra er om att din webbläsare fungerar
ihop med Microsoft Teams, tex Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.
Anslut till stämman
I den inbjudan du fått via e-post finns en länk med texten
”Anslut till Microsoft Teams-möte”/”Click here to join the meeting”. När man
klickar på länken kan man välja mellan att ansluta i Teams-appen eller via webbläsare.

Vi rekommenderar att alla slår på sin kamera och mikrofon från start, för att underlätta
registreringen/uppropet till föreningsstämman. Skriv in ditt namn och tryck på
”Anslut nu”.
Röstning, chatt och övriga förhållningssätt
Röstning
Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordföranden
tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning.
Istället för ”JA – NEJ frågan” kommer ordförande fråga om ”någon är emot?”
Du bifaller genom att vara tyst. Du som är emot, eller vill yttra dig, skriver ditt namn i
chatten.

Chatt
Vi kommer att använda oss av chattfunktionen för att erhålla ordet eller rösta emot på en
fråga. Det är därför bra att ha chatten uppe genom hela stämman.
Chatten får du tillgång till genom att klicka på knappen ”Visa konversation” i panelen.

Din synlighet och mikrofon
Vi ber er att stänga av mikrofonen efter uppropet. Slå endast på mikrofonen om du
begärt ordet. På bilden nedan visas hur man sätter på/stänger av mikrofon och kamera.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kan rekvireras i förväg från föreningens kontor enligt kallelsen.
Alla mötesdeltagare kommer dock att kunna följa aktuella dokument genom så kallad
”delad skärm” under mötets gång.
Att tänka på under mötet
Jag vill begära ordet
Jag har en ordningsfråga
Jag vill rösta för
Jag vill rösta emot
Lägga förslag/nominera

Teknisk support

Skriv ditt namn i chatten. Du hamnar då i en talarlista
Skriv ”ordningsfråga+namn” i chatten
Tystnad
Skriv ditt namn i chatten
Skriv ditt namn i chatten för att få ordet

Vi önskar att ni kontaktar föreningens kontor, 0246-23341, i god tid
innan stämmodatum, samt deltar på vår testdag onsdagen den
12 maj kl 11.00, om det finns osäkerheter kring den digitala stämman.
Vi har tyvärr ingen möjlighet till teknisk support under stämmodagen.

