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Mötesinstruktioner för Svenska Stabijhounklubbens 
digitala ordinarie årsmöte, 26 mars 2022 samt 

träningstillfälle 19 mars.  
 
 

Årsmötet hålls via digitala plattformen Teams. Nedan följer instruktioner och riktlinjer som är 
bra att läsa igenom före mötet. 

 
Vi rekommenderar alla deltagare att testa Teams före mötet och erbjuder ett träningstillfälle 
för dig som deltar. Här bekantar du dig med de olika funktionerna i programmet och vi visar hur 
vi använder dem i årsmötet. 
 

Träningstillfälle 
Lördag 19 mars, klockan 15.00. Det går att ansluta till mötet från klockan 14.30. 
Klicka här om du vill delta vid träningstillfället  

 
Årsmötet 
Årsmötet äger rum lördagen 26 mars klockan 15:00. Från klockan 14:30 kommer den digitala 
mötesplatsen öppna för ”mingel” och upprättande av röstlängden. Du har också då möjlighet 
att testa chatt- och mikrofonfunktioner. 

 
Du ansluter till årsmötet genom att klicka på länken som du får via e-post när du anmäler dig till 
årsmötet. 
 
Vid problem att ansluta till träningstillfället eller till årsmötet, kontakta Caroline Maino på  
telefon 0706-84 84 14 eller Anna Rydell på telefon 070-691 22 23. 
 

Årsmöteshandlingar 
Årsmöteshandlingarna (inklusive dagordning), skickas via e-post, efter att du anmält dig till 
årsmötet. 
Ett tips är att ladda ner dessa på datorn och ha dem i en annan flik, så att du kan följa med i 
årsmöteshandlingarna, alternativt att du skriver ut dem. 
 

Teams 
Teams är ett digitalt mötesforum som tillhandahålls av Office 365. Det går att ansluta antingen 
genom ett befintligt konto på Office 365, eller genom att ladda ner appen. Det går även 
utmärkt att ansluta direkt genom webbläsaren, utan ett konto. De webbläsare som fungerar är 
Microsoft Edge samt den senaste versionen av Chrome och Firefox. 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM2NTc3Y2MtM2IzNy00ZjlkLWIyOWQtYTU5YmQ3NWU2M2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a94cead-bf9d-40af-a216-6e6ce19819ea%22%2c%22Oid%22%3a%22fccb9a76-b9a3-448b-b0a2-0309ff9b07aa%22%7d
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Ansluta till mötet 
I den inbjudan du får via e-post, finns en länk med texten ””klicka här om du vill delta i mötet”. 
När man klickar på länken kan man välja mellan att ansluta i Teams-appen eller via webben. 
Har du kommit så långt kommer din skärm att se ut ungefär som nedan. 
 

  
 
Välj Anslut nu och skriv ditt fullständiga namn. 
 
För att få ett så bra och levande möte som möjligt rekommenderar vi alla att slå på sin kamera. 
 

Röstning, chatt och övriga uppmaningar 
För att mötet ska kunna genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt har vi satt upp ett antal 
generella förhållningssätt. 

 
Röstning 
Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt 
kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället för den sedvanliga ”JA – Nej frågan” 
kommer ordförande att fråga om ”någon är emot”. Du bifaller genom att vara tyst. 
Du som är emot, trycker på handuppräckningsknappen. 
 

Chatt 
Vi kommer under mötet att använda oss av chatten för den som exempelvis vill begära ordet. 
Det är bra om du har chatten uppe genom hela mötet. 

 
Chatten får du tillgång till genom att klicka på knappen ”visa konversation” i panelen. 
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Din synlighet och mikrofon 
Vi hoppas att årsmötet kommer att vara fyllt av intressanta diskussioner och samtal. Dock ber vi 
er att ha mikrofonen avstängd när ni inte vill säga något till mötet. 
På nedan bilder visas hur man sätter på/stänger av både mikrofonen och kameran. Slå på/av 
ljud på din mikrofon. Vi kommer också att stänga av mikrofoner som är på för att inte störa 
mötet. 

 
Slå på/av din kamera. 
 
 

Att tänka på under mötet: 
Jag vill begära ordet: Klicka på handen, du kommer då att hamna i en talarlista. 

 
Jag har en ordningsfråga: Skriv ordningsfråga i chatten. Vid ordningsfråga har du förtur i 
talarlistan. 
Jag vill rösta för: Ingen knapptryckning (tystnad). 
Jag vill rösta emot: Tryck på handuppräckningsknappen. 

Reservation: Skriv reservation + ditt namn i chatten och vad du reserverar dig mot till förmån 
för vad. 
Jag vill begära sluten omröstning: Skriv i chatten att du vill göra det. 

 
 
 
 
Hälsningar 

 

Styrelsen 


