
  
 

 

MYS digitala årsmöte via zoom 
  
Välkommen till MYS årsmöte 2021, som hålls via den digitala plattformen Zoom. Nedan följer 
instruktioner och riktlinjer som är bra att läsa igenom innan mötet.  
 

Inför möte  
Årsmötet äger rum torsdagen den 17 februari klockan 19:00.  
Den digitala mötesplatsen är redan öppen så att du kan logga in testa olika funktioner.  
 
En timma innan mötet startar, d.v.s. kl 18:00 öppnar den digitala plattformen. Logga in i god tid så att vi 
kan starta mötet som planerat kl 19:00.  
 
Har du tekniska frågor innan mötet är du välkommen att kontakta patrick@7a.se för support.  

 

Ansluta till mötet  
I den inbjudan du fått via mail finns en länk med texten  Klicka här för att delta i årsmötet. När du 
klickar på länken så slussas du till Zoom. Så här kan bilden se ut när du skall logga in:  

  
 
Tryck på fältet som är inringat med rött ovan. 
 

 
 
 
 
 



  
 

Kod 
Ange koden 123456 i det med rött markerade fältet nedan och tryck ”Join Meeting” 
 

 
 

Testa högtalare och mikrofon 
Mikrofonerna kommer att vara avstängda när du loggar in på mötet. Det kan vara bra att testa att 
högtalare och mikrofon fungerar innan mötet. Du kan testa högtalare och mikrofon genom att trycka på 
rödmarkerat fält nedan. 
 
Samtliga mikrofoner skall vara avstängda under mötet för att undvika störande ljud. När någon har 
begärt ordet uppmanas vederbörande att slå på mikrofonen. 
 

  
 
 

Slå på kamera och mikron 
För att få ett bra och levande möte rekommenderar vi alla att slå på sin kamera.  
Detta gör man genom att trycka på det nedan markerade fältet. För att få upp fältet sveper du med 
markören i bildens nedkant.  

 
 

 
 



  
 

Två sätt att se på mötet 
Det finns två sätt att se mötet på: Speaker View och Gallery View. I speaker view tar deltagaren 
som talar för tillfället över hela fönstret. I Gallery view får man en överblick över alla deltagare. 
När man är många deltagare får man svepa genom flera fönster för att kunna se alla. Använd 
Speaker View. Ikonen för Speaker View och Gallery View hittar du i övre högra hörnet. 

                                                          
 

Chatt 
Använd chatten endast för att ställa frågor eller för att kommunicera om fel i tekniken. Det är 
inte en social chatt.  Jeanette Nordby som är sekreterare kommer att ansvara för chatten under 
mötet. Hon kommunicerar vidare till ordförande och tekniker. 
 

Ställa fråga eller begära ordet 
Använd ”räck-upp-handen-funktionen” så får du tillfälle att ställa frågor när tillfälle ges. 
Ordförande kommer att ha frågestunder under mötets gång eller i slutet av mötet. 
 

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 fråga om ”någon är emot?  
Du bifaller genom att vara tyst.  
Du som är emot, eller vill yttra dig, skriver ditt namn i chatten.  
 
Vid en eventuell votering eller om vi ska genomföra en sluten röstning kommer vi att använda oss av 
röstningsfunktionen i Zoom. 
 

Inspelning 

Mötet kommer att spelas in som underlag till sekreterare.  

Att tänka på under mötet  

 
Jag vill begära ordet: Skriv ditt namn i chatten, 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: Tystnad.  
Jag vill rösta emot: Skriv ditt namn i chatten.  
Lägga förslag/nominera: Skriv ditt namn i chatten för att få ordet.  
Jag vill begära votering eller en sluten omröstning: Skriv i chatten att du vill göra det.  
Jag behöver tekniskt support: ring 070-00 003 36 alt mejla patrick@7a.se så ringer vi upp.  
 
Varmt välkommen till ett historiskt årsmöte!  


