
Digitalt årsmöte  
Välkommen till Täby Sims årsmöte 2021, som detta år hålls helt digitalt, via plattformen 
Teams.  Nedan följer instruktioner och riktlinjer som vi ber er läsa igenom innan mötet.  
 

Att hålla vårt årsmöte digitalt är nytt för oss alla. För att vi skall kunna genomföra mötet på bästa 
möjliga sätt så behöver vi alla hjälpas åt och också ha lite överseende med att om allt inte går helt 
enligt planerna, med t.ex. tekniken, så stannar vi upp lite och tar nya tag. 

 

Inför mötet  
Årsmötet äger rum måndagen den 22 mars klockan 18.45. Från klockan 18.20 kommer den digitala 

mötesplatsen öppna för ”mingel” och möjlighet ges då för alla deltagare att testa såväl  kamera-, 

chatt- som mikrofonfunktioner.  

Alla som anmält sig till mötet kommer att få en kalenderinbjudan till sin e-post med en länk för att 

ansluta till mötet.  

För bästa kommunikation och dialog under mötet så rekommenderar vi att du ansluter till mötet via 

dator framför mobiltelefon, detta för att på bästa sätt kunna följa med i de handlingar som kommer 

att visas och ärenden som kommer beslutas om.  

 

Digitala mötesplatsen - Teams  
Teams är ett digitalt mötes forum som man ansluter sig till 

antingen via vanliga webbläsaren eller ett befintligt Team-

konto/app i Office 365. De webbläsare som fungerar är 

Chrome, Firefox,  Internet Explorer 11 och Microsoft Edge. 

Ansluta till mötet  
I inbjudan som du får via e-post finns en länk till mötet. Klicka 

på länken så ansluter du till mötet och du får därefter välja 

hur du vill ansluta,  via Teams-appen eller via webben.  

För att få ett så bra och levande möte startar vi med att ha kameran igång. Om vi får problem med 

möteskvalliten gällande bild eller ljud,  så får vi dock alla stänga av våra kameror och bara den person 

som har ordet har sin kamera igång.  

 

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

förhållningssätt.  

Röstning 
Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt 

kommer att deklarera att det är dags för röstning och istället för den sedvanliga ”Ja – Nej fråga” 

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.  

För att också  hantera röstning på bästa sätt så rekommenderar vi att ni är en person per dator. 



Rösträtt har du som har betalat medlemsavgift för 2021 och fyller minst 15 år i år. Men vi välkomnar 

ju såklart även våra yngre medlemmar till mötet och är du inte ännu 15 år i år så har du  alltid 

yttrande och förslagsrätt på våra årsmöten. 

 

Chatt  

Vi kommer under mötet att använda oss av chatten för att 

erhålla ordet eller rösta emot på en fråga. Det är bra att genom 

hela mötet hålla chatten uppe. Chatten får du tillgång till genom 

att klicka på knappen ”Visa konversation” i panelen.  

 

Din synlighet och mikrofon  

Vi hoppas att årsmötet kommer att vara fyllt av intressanta 

diskussioner och samtal. Dock ber vi er att ha mikrofonen 

avstäng då du inte talar. På bilderna till höger ser du hur man 

sätter på/stänger av både mikrofonen och kameran.  

 

 

Årsmöteshandlingar  
Samtliga handlingar finner ni här: https://www.tabysim.se/om-taby-sim/arsmote/arsmote-2021/ 

Ett tips är att ladda ner dessa på datorn så du har dessa lätt tillgängliga. Mötesordförande kommer 

under mötes gång att i realtid visa och prata om dokumenten, så att alla kan se, genom så kallad 

”delad skärm”. Till er hjälp kommer vi även försöka att publicera aktuella dokument i möteschatten. 

 

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 ordningsfrågan 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.  

Begära sluten omröstning:  Skriv i chatten att du vill göra det.  

Jag behöver tekniskt support:  Vi kommer inte kunna hantera tekniska problem för enskilda mötesdeltagare 

 

Varmt välkommen till Täby Sims årsmöte 2021, det första digitala årsmötet i vår förenings historia! 

 

https://www.tabysim.se/om-taby-sim/arsmote/arsmote-2021/

