DIGITALT ÅRSMÖTE 2022
Instruktioner
Årsmöte för Umeå Folkmusikförening hålls lördagen den 12 februari 2020 kl. 13:00.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd med anledning av corona-pandemin
kommer årsmötet att hållas digitalt. Vi kommer att använda verktyget Zoom. För att
kunna delta behöver du en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling,
och helst hörlurar eller headset med mikrofon.

► INFÖR MÖTET
●

Se till att du har en stabil internetuppkoppling, helst bredbandsuppkoppling med
nätverkskabel, men trådlöst bredband (WiFi) eller mobil uppkoppling kan också
fungera bra om signalen är god.

●

Säkerställ bra ljud. Använd gärna headset och välj en miljö utan störande
bakgrundsljud.

●

Anslut till mötet i god tid. Vi startar mötet 30 minuter i förväg för att ha tid att
testa så att alla kan ansluta utan problem.

●

Aktivera video och rikta kameran så att du inte hamnar i motljus, då ser vi dig
bättre vilket underlättar kommunikationen.

► ANSLUTA TILL MÖTET
●

Länk för att ansluta kommer att läggas upp på vår hemsida så snart som möjligt.

●

Ange ditt fullständiga namn (för- och efternamn) då du ansluter till mötet. Det
behövs för att vi ska kunna stämma av deltagarlistan mot medlemsregistret och
justera röstlängden.

●

Då du ansluter till mötet kommer du först att hamna i ett så kallat “väntrum”
(Waiting Room). En mötesvärd släpper sedan in dig till mötet.

► TIDER OCH UPPLÄGG
Lördag 12 februari 2021
12:30

Det digitala mötesrummet öppnar och du kan ansluta

13:00

Årsmötet startar

Upplägget på årsmötesförhandlingarna kommer att vara väldigt likt ett “vanligt”
årsmöte. Den största skillnaden kommer att vara hur röstning genomförs, samt hur du
begär ordet om du vill fråga eller föreslå något.

Röstning
Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet.
På det digitala årsmötet kommer vi att använda oss av röstningsfunktioner i Zoom för
både röstning genom acklamation och eventuella voteringar. Du kommer att få
instruktioner under mötet för hur du ska göra.

Begära ordet
Alla medlemmar har yttranderätt på årsmötet. Det innebär att du har rätt att ställa
frågor, ge förslag eller delta i diskussion. På det digitala årsmötet kan du antingen
skriva det du vill säga direkt i möteschatten eller använda möteschatten för att begära
ordet. Mötesordföranden ansvarar för talarlistan, och när hen ger dig ordet kan du slå på
din mikrofon och prata till hela mötet.

► KONTAKT OCH SUPPORT
Information om årsmötet ﬁnns samlat på vår hemsida umeafolkmusik.se/arsmote-2022.
Om du har frågor eller funderingar innan eller under mötet är du välkommen att höra av
dig till Alva Marander på ordforande@umeafolkmusik.se.

