
          

 
    

 

 

Viktig information inför Konsumentvägledarnas 

förenings årsmöte 
Onsdag 27 maj kl 15 via Microsoft Teams - länk till årsmötet kommer att sändas ut 

dagen innan årsmötet 

Anmälan till årsmötet sker senast 20 maj 

 

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga 
tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till 
exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, 
danstillställningar, marknader och mässor. 
 
Av denna anledning kommer Konsumentvägledarnas förenings årsmöte hållas digitalt. 
För att öka deltagandet och främja glädjen i föreningens första digitala årsmöte vill vi i 
styrelsen skapa de bästa förutsättningarna för dig. 
 
I år deltar du i föreningens årsmöte digitalt via Microsoft Teams. Teams har samma 
funktioner som Skype och kommer småningom att ersätta Skype. I Teams kan mötets 
värd dela sin skärm och dokument med deltagarna. Kommunikationen sker via ljud, 
video samt chatt. Notera att du inte måste ha Teams installerat på datorn för att kunna 
delta i mötet. Det du behöver är en dator, internetuppkoppling, hörlurar och gärna en 
webbkamera. 
 
Innan årsmötet har du möjlighet att delta på ett tekniskt genrep för att få chansen att 
testa Teams, din utrustning och ställa frågor. Det kommer att finnas möjlighet att delta 
på genrepet vid tre separata tillfällen. Notera att samma information kommer att ges vid 
varje genrep: 
• Hur du ställer in ditt ljud och mikrofon 
• Hur du hittar chattfönstret 
• Hur du röstar 
• Hur du begär ordet 
 
Ingen föranmälan krävs för att delta på genrepen. Vid frågor eller tekniska problem kan 
du ringa Cassandra Larsson på 031-368 08 07 eller maila 
cassandra.larsson@kom.goteborg.se. 
 
Genrep 1: Måndag 11 maj kl 15.30-16 Anslut till Microsoft Teams-möte  
Genrep 2: Onsdag 13 maj kl 9-9.30 Anslut till Microsoft Teams-möte  
Genrep 3: Måndag 25 maj kl 12.45-13.15 Anslut till Microsoft Teams-möte 
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Beskrivning av ett digitalt årsmöte 
Att tänka på inför mötet  

Vi uppmanar alla mötesdeltagare att delta i ett av de tekniska genrepen för att lära 
känna Teams och får hjälp med ljudinställningar. För att undvika rundgång i samtalen 
rekommenderar vi dig att du samtalar i ett par hörlurar. Testa ljudet och mikrofonen 
ytterligare en gång strax innan årsmötets start.  

Under mötet   
Registrering 
Logga in via den länk som kommer att skickas ut dagen innan mötet. När du registrerar 
dig till mötet ska du ange både för- och efternamn, så att mötesfunktionärerna kan 
fastställa en korrekt röstlängd.  
Tid 
Mötet startar kl 15.00 med en kontroll av tekniken och avprickning av vilka medlemmar 
som deltar på mötet.   
Begära ordet 
Om du vill ställa en fråga eller begära ordet gör du det genom att skriva ”Jag begär 
ordet” i möteschatten under symbolen ”Visa konversation”.  

  Möteschatt-symbolen  
Omröstning 
Kommer antingen ske genom acklamation (röstning genom att säga ja/nej i 
mikrofonerna) eller skriftlig omröstning i chatten. 
 

Roller under det digitala årsmötet 
Mötesordförande 
Den person som kommer att hålla i mötet åt föreningen. Mötesordförande ansvarar 
också för att fördela ut ordet till den som vill komma till tals samt styra vilka dokument 
som kommer att visas på allas skärmar.  
 
Sekreteraren 
Den som antecknar vad som beslutas på mötet.   
 
En justerare tillika rösträknare 
Den som tillsammans med mötets ordförande justerar eventuella fel i protokollet.  
Rösträknaren ansvarar för att räkna röster i en omröstning samt för att meddela 
mötesordförande resultatet.  


