Digitala höstmötet torsdag den 26 november kl 18:30
Hej på er alla
Vi hade ett litet extra styrelsemöte den 5 november för att förbereda och träna lite på hur vi
skall lägga upp höstmötet via länk. Vi körde helt via länk och gick igenom presentationer och
underlag och hade en dialog med valberedningen om de olika val och fyllnadsval som skall
göras.
Det blir ju lite mera komplicerat med digitalt möte, men allt eftersom tiden går blir ju
rekommendationerna allt starkare att om möjligt helt slopa större fysiska möten.
Vi kommer att använda en programvara som heter Zoom. För att kunna vara med i mötet
behöver man tillgång till en dator med högtalare, kamera och mikrofon, dvs det som nästan
alla bärbara datorer har inbyggt. I den datorn behöver man kunna öppna ett mail med
inbjudan och klicka på en länk i det mailet så går det igång efter att mötesadministratören
godkänt ert deltagande. Det är vår kommunikatör Jimmy Sandgren som kommer att ratta
detta.
Ett alternativ som också fungerar hjälpligt är vissa modernare mobiltelefoner.
Man måste alltså anmäla sig i förväg i ESS bokningssystem. Anmälan går till så här: Logga in
på hemsidan, gå in på fliken ”Boka” och sedan ”Aktivitet” klicka på ”Höstmöte 2020” och
anmäl dig! OBS! Kom ihåg att ange din E-postadress i rutan ”Övrigt” så att Jimmy vet vilka
som han skall skicka inbjudan till.
På digitala möten är ju lite svårare att ha en dialog så vi kommer att lägga ut den
presentation och de val som vi skall köra redan under nästa vecka på hemsidan och via ESS
mailutskick. Är det någon som har frågor och funderingar kring presentationen, prata gärna
med någon i styrelsen i förväg, det är ju mer komplext om många vill fråga/prata på det
digitala mötet.
Röstning för de olika valen kommer företrädesvis att ske med omvänd röstning, dvs en fråga
om någon inte kan acceptera det lagda förslaget så får man chansen att tala om det.
Det finns en mer avancerad röstfunktion i zoom, men där blev vår erfarenhet att den
mekanismen inte funkade för alla deltagare.
Vi kommer inte ha tid med omfattande teknisk support i samband med mötet. Därför
erbjuder vi möjlighet att prova sin uppkoppling tisdag den 24 november från kl 18:30 och ett
par timmar framåt. Detta kräver då naturligtvis att ni har gjort en ordinarie anmälan till
mötet så att Jimmy vet till vilka han skall skicka mailet med zoom-länken.
Med vänliga båthälsningar, ordförande Sten

