
 
 

Instruktioner till mötet 
Frågor inför mötet, kontakta Michael Helander på ordforande@sbgk.nu eller på mobil 070-665 27 73. 

 

Mötestid 
Anslut från klockan 17:30 då mötet öppnas. Mötet startar 18.00. Räkna med en kort bensträckare på 5 
min mellan informationsmötet och årsmötet. Mötet kommer inte att stängas ner under pausen.  
 

Ansluta till mötet i Teams  
Sker enligt särskild manual som ligger på hemsidan. 
 

Stäng av din mikrofon när du inte har ordet  
Ha alltid mikrofonen avstängd när du inte har ordet. I bilden nedan ser du var du stänger av och 
sätter på mikrofonen. Rör musen över skärmen för att menyraden i mitten ska dyka upp.  

 
 

Om man har en fråga eller vill ha ordet. 
Begära ordet 
Du begär ordet genom att skriva i chatten att du vill få ordet.  

Replik 
Du begär replik genom att skriva i chatten att du vill ge replik. Vid replik har du förtur i talarlistan.  

Ordningsfråga  
Du lyfter en ordningsfråga genom att skriva i chatten att du vill göra det. Vid ordningsfråga har du 
förtur i talarlistan.  

Lägga förslag och nominera  
Meddela i chatten att du vill lägga ett förslag och få ordet, men du behöver inte formulera förslaget i 
chatten.  
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Chatten är markerad i bilden nedan. Rör muspekaren över skärmen för att få upp menyraden i mitten. 
Man kan även använda ”Räck upp handen” för att begära ordet. 
 

 

 

När det är dags att fatta beslut eller rösta  
Tyst acklamation 
Vi kommer i första hand att fatta beslut via tyst acklamation.  
När mötesordföranden uppfattar mötet vara redo att gå till beslut kommer hen att formulera det som 
”Jag bedömer att mötet är redo att gå till beslut. Någon däremot?” Du bifaller genom att vara tyst. 
Den som är emot att gå till beslut skriver det i chatten.  
I nästa steg läser mötesordföranden upp förslag till beslut, och frågar ”Någon däremot?” Du bifaller 
genom att vara tyst. Den som är emot förslaget skriver det i chatten. Om mer än hälften av 
mötesdeltagarna skriver att de är emot beslutet är förslaget nedröstat. 
 

I regel gäller enkel majoritet  
På hemsidan presenterade förslag är alltid huvudförslag. I huvudsak gäller enkel majoritet för beslut, 
där mer än hälften av givna röster krävs.  
 

(Begära) sluten omröstning  
Du begär sluten omröstning genom att skriva i chatten att du vill göra det.  
Eventuella slutna omröstningar (som vi hoppas slippa) kommer vi att göra med hjälp av att 
medlemmarna måste skicka sin röst till rösträknarnas mail adresser. Mötet kommer då att pausas för 
att delge rösträknarnas mailadresser samt ge tid att alla ska kunna skicka sin röst. 
 

Rösträknarnas uppdrag När beslut fattas genom tyst acklamation finns rösterna att 

räkna i chatten vid eventuell votering. Antalet medlemmar som skriver i chatten att de är emot 
presenterat förslag avgör beslutets utgång. 
 

Ifall vi inte lyckas fatta beslut  
Om det inte skulle gå att fatta beslut på någon punkt kommer vi som sista utväg att kalla till extra 
årsmöte vid senare tillfälle. 


