
Regler och instruktioner för digitalt 
årsmöte. 
 
Årets årsmöte i Söders kommer på grund av omständigheterna med pandemin att hållas 
digitalt via Microsoft teams! Nedan följer dels instruktioner för hur du som inte har teams 
kan installera och/eller koppla upp dig. Samt vissa etikettsregler för hur mötet skall hållas på 
ett bra sätt digitalt där alla får sin chans att komma till tals. 
 
Intro och förutsättningar: 
För bäst och smidigast anslutning till mötet så rekommenderas du att installera Teams på 
antingen din dator eller mobiltelefon/surfplatta. Teams går även att köra i webbläsaren på 
din dator om du hellre vill det. 
 
Nedladdning: 
Teams laddas ned här:  
För Mac eller PC:https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-
app#desktopAppDownloadregion 
För Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 
För IOS: https://apps.apple.com/se/app/microsoft-teams/id1113153706 
 
Uppkoppling: 
 
Möteslänk: Click here to join the meeting 
 
När du har klickat på länken så kommer du att logga in antingen som gäst eller med ditt 
Microsoft-konto. Båda alternativen går bra och det är inget krav att logga in med ett 
Microsoft-konto. 
 
Du kommer att bli placerad i ”lobbyn” på teams och sedan succesivt slussas in på mötet utav 
mötessamordnaren.  
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Mötets gång: 
En person kommer att vara digital mötessamordnare och stötta ordföranden med att se till 
att tekniken fungerar och att alla får chansen att komma till tals. 
Chatten 
Räcka upp handen 

 

 
 

 
 
Fastställande av röstlängd: 
Alla identifierar sig med antingen kamera eller att prata i mikrofonen. 
 
Röstning: 
Omröstningar kommer som brukligt att ske genom acklamation. Kom ihåg att slå i gång din 
mikrofon och kamera vid omröstning! 
Om votering begärs så skall denna ske i Teams-chatten. 
Om sluten votering begärs så kan denna ske per mejl till någon av de utsedda rösträknarna. 

Här finns chatten! Här kan du 
skriva text som når samtliga, ha 
gärna chatten framme under 
mötets gång så du ser ifall 
någon skriver något. 

Här slår du av och på din kamera respektive 
mikrofon. Glöm inte att ha mikrofonen på när du 
skall säga något. Glöm inte heller att slå av 
mikrofonen när du inte skall säga något eller bara 
lyssnar, detta för att minska bakgrundsljud som 
kan störa mötet. Ha gärna kameran i gång för att 
visa din närvaro, men var gärna beredd att stänga 
av den ifall mötet skulle gå trögt på grund av dålig 
bandbredd. 

Handuppräckning. Tryck här om 
du vill räcka upp handen och 
påkalla uppmärksamhet om du 
vill komma till tals! 


