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Digitalt årsmöte 2020 
- en vägledning

Årsmötet 2020 kommer av förklarliga skäl inte att bli som vanligt. Vi kommer att 
genomföra årsmötet digitalt vilket medför diverse utmaningar men också möjligheter.  

Med det här dokumentet vill vi förklara hur man går tillväga dels för att ansluta och delta i 
årsmötet, dels hur vi kommer att genomföra årsmötet praktiskt för att säkerställa 
årsmötets demokrati och röstsäkerhet.  

Instruktionen kan upplevas skrämmande omfattande, men programvaran är inte 
komplicerad. Instruktionens omfattning beror bara på att vi har tagit med många bilder och 

haft som mål att vara så detaljerade som möjligt i instruktionen.  

Läs därför instruktionen noggrant om du är osäker på hur du hanterar digitala verktyg! Om 
du vet hur Zoom, eller liknande verktyg, fungerar kan du gå direkt till punkt 4-5. 
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1. Före årsmötet 

Anmälan till årsmötet 

1. För att kunna delta aktivt i årsmötet måste du vara anmäld som ombud. Enskilda 
medlemmar anmäler detta direkt till expeditionen@elmbv.se och alla andra anmäls av 
sina föreningar/församlingar till samma e-postadress. 

2. I början av september får du inloggningsuppgifter till mötet.

Teknisk utrustning 

Vi kommer att använda oss av mötesverktyget ”Zoom” för att genomföra årsmötet. Ljud 
och bild fungerar bra och klienten har vissa funktioner som underlättar för oss.  

För att kunna delta i årsmötet hemifrån måste du använda en dator eller surfplatta. Det är 
möjligt att använda mobiltelefon men bilden kommer att bli så liten att det inte blir bra. 

Det går att delta i mötet genom webb-läsaren, men det kommer att fungera allra bäst om 
du använder det specifika programmet. Se sidan 3 för information om hur du laddar ner 
och installerar programmet.

Test av tekniken 

Om du inte har använt Zoom, eller deltagit i ett videomöte, förut bör du provköra 
tekniken i förväg. Hjälp varandra i familj och förening så att alla känner sig trygga 
med tekniken och kan delta! 

Tisdagen den 8 september kommer vi genomföra ett öppet test av tekniken 
med möjlighet till telefonsupport. Mötet är öppet mellan 18.30-21.30. 

För att logga in på mötet gör du precis enligt instruktionen som om det vore 
årsmöte. Använd nedanstående uppgifter: 

 Mötes-ID: 981 1506 9365 
 Koden är:  357785 

Om du behöver hjälp med tekniken ska du ringa Daniel Ringdahl på 0768 985 551

mailto:expeditionen@elmbv.se
mailto:expeditionen@elmbv.se
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Ifall ombuden samlas i förening/församling 

1. Ombuden kan gärna samlas i mindre grupper, t.ex i föreningen/församlingen för att 
följa förhandlingarna tillsammans. Kanske går det även att boka rum på en 
missionsgård om ni hellre vill det? 

2. Tänk givetvis på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ni samlas, 

3. Vi kommer att sända förhandlingarna via YouTube eller liknande. Därför skulle det 
kunna vara en god idé att ha en storskärm som visar sändningen och samtidigt en 
dator som är uppkopplad till Zoom för att kunna interagera med mötet, 

4. En person bör vara er ”tekniker” som t.ex. kan räcka upp handen i mötet om ett ombud 
vill säga något.

2. Ladda ner programvaran och anslut till mötet 

När det har blivit den 12 september, är det dags att logga in på årsmötet.  

1. Om du känner dig osäker på det tekniska är det extra viktigt att du följer 
instruktionerna bokstavligt. 

2. Skriv gärna ut instruktionen eller ha den tillgänglig på en separat skärm så du 
enkelt att gå till den om något krånglar. 

1. För att gå med i mötet öppnar du internet och skriver in adressen www.zoom.us/join i 
adressfältet. När du har skrivit in adressen klickar du på ”Enter”:

http://www.zoom.us/join
http://www.zoom.us/join
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2. Då kommer du till en sida där du ska skriva in ditt mötes-id. Det har du fått i förväg av 
den som anmälde dig som ombud. Skriv in det elvasiffriga numret i den inringade 
rutan och klicka sedan på den blå knappen, ”Join” (det betyder ”delta”).

3. Då vill sidan ladda ner programmet Zoom. Det kan dyka upp en sådan här bild på din 
internetbild, och då måste du trycka på ”Allow” eller ”Tillåt”. 

Om du använder en surfplatta kommer du få frågan om du vill hämta appen ”Zoom” 
från Google Play eller från App Store. Även i det fallet måste du svara ”Tillåt” eller Ja”.

4. Då startar nedladdningen. Vad som händer när nedladdningen är klar beror lite på din 
dator, men troligtvis startar installationsprogrammet av sig självt. 
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5. När installationsprogrammet har startat är det egentligen bara till att klicka ”OK” eller 
”TIllåt” och gå igenom de olika stegen. På min dator, en Mac, ser det ut såhär:

1. 2.

3. 4.

5.

Kommentarer till bilderna: 

Bild 3: Jag måste skriva in mitt lösenord när jag installerar ett nytt program men det 
behöver säkert inte du! 

Bild 5: När jag är klar frågar datorn om jag vill kasta installationsprogrammet till 
papperskorgen, och eftersom jag är klar med installationen vill jag det. Om din dator 
frågar samma sak kan du trycka på ”Kasta” eller ”Flytta till papperskorgen”.
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6. När installationen är klar ska programmet starta. Klicka på den blå knappen ”Join a 
meeting” (Anslut till ett möte):

7. Skriv in möteskoden här samt Ditt Namn + Förening/Församling här. Tryck på ”Join”.
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8. Skriv in mötets lösenord här, som du fick tillsammans med mötes-id. Tryck på ”Join”.

9. Nu kommer du få välja om du vill 
gå med via video. Du väljer själv. 
Till vänster sitter knappen för att 
inte gå med via video. Till höger 
sitter knappen för att gå med via 
video.

10. Därefter kommer en ny ruta som 
frågar om ljudet, och då ska du 
klicka på den blå knappen, ”Join 
With Computer Audio”, vilket 
betyder att du deltar med datorns 
ljudutrustning.

11. Välkommen! 

Observera: Någon gång mellan steg 7-10 kommer du att placeras i ett ”Väntrum” i 
väntan på att administratören ska godkänna ditt deltagande. Det är bara en 
försiktighetsåtgärd, så vänta lugnt på att värden ska släppa in dig.
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3. Anslut till mötet 

När det har blivit den 12 september, är det dags att logga in på årsmötet.  

1. Om du känner dig osäker på det tekniska är det extra viktigt att du följer 
instruktionerna bokstavligt. 

2. Skriv gärna ut instruktionen eller ha den tillgänglig på en separat skärm så du 
enkelt att gå till den om något krånglar. 

Du fick ett mötes-id och ett lösenord med din anmälningsbekräftelse. Vi använder 
lösenordet för att säkerställa att inga obehöriga kommer med på mötet. 

1. För att gå med i mötet går du in på www.zoom.us/join Då kommer du till den här sidan:

2. Skriv in det elvasiffriga mötesnumret i rutan och tryck på den blå knappen. ”Join” 
betyder ”delta” eller ”gå med”. 

3. Du kommer komma till en ruta som liknar denna. Om du har laddat ner programmet 
trycker du på ”Öppna zoom.us" eller kanske ”Continue/Fortsätt”. Om du inte har laddat 
ner programmet, och inte vill göra det, klickar du på den här länken.

http://zoom.us
http://www.zoom.us/join
http://www.zoom.us/join
http://zoom.us
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4. När du har gjort det kommer du till en sida som begär att du skriver in ditt namn. Skriv 
in ditt namn och förening/församling: ”Daniel Ringdahl, Roseniusföreningen”. 

5. Klicka sedan på den vita boxen till vänster om ”I’m not a robot”.  

6. Därefter kan det komma upp en ruta eller en sida som kräver att du godkänner 
användar- och integritetsvillkor. Klicka på ”Jag godkänner”. 

7. Sedan kan du klicka på den blå knappen, ”Join”.

7. När du har gjort det kommer du till en liknande ruta som begär att du skriver in ditt 
sexsiffriga lösenord. Skriv in det och klicka på den blå knappen, ”Join”.
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8. Nu har du kommit till väntrummet, som ser ut såhär:

I väntrummet väntar du helt enkelt på att administratören ska se vem det är som begär att 
få delta i mötet och acceptera begäran.  

Detta är ytterligare en försiktighetsåtgärd för att bara behöriga ska kunna delta i årsmötet. 

9. När administratören har godkänt din begäran kommer du till en bild som denna. Då 
ska du klicka på den blå knappen, ”Join Audio by Computer”, vilket betyder att du 
deltar med datorns ljudutrustning. Programmet behöver inte skicka notiser till dig.

Tänk på:  

• att ha testkört programmet innan det är dags för 

årsmöte! 

• att det blir bättre ljud om du använder ett par hörlurar
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10. Du måste tillåta programmet att 
använda mikrofonen.

11. Du måste tillåta programmet att 
använda videon (om du vill filma/
visa dig själv).

12. Felsökning 

När du har kommit så här långt kan det hända att du får upp en bild som den 
nedanstående om du har försökt logga in genom internet, utan att ladda ner 
programmet. I översättning står det att din webb-läsare inte ger stöd till att använda 
datorns ljud. Om detta händer dig, måste du göra en av följande tre saker: 

1) Uppdatera din webb-läsare, 

2) Byta webb-läsare, förslagsvis till Chrome, eller (om du inte förstår vad som 
menas med punkt 1-2): 

3) Ladda ner programvaran. Gå tillbaka till sidan 3 och följ instruktionen för hur du 
laddar ner programmet!
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När du kommer in i mötet ser din bild ut ungefär så här, men vi kommer givetvis att vara 
fler deltagare (och kanske inte lika allvarliga?):
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4. Användbara funktioner 

Väl inne i mötet finns det några funktioner som du behöver känna till. 

1. När du kommer in i mötet är din video och mikrofon avstängd. Du väljer själv om du 
vill sätta på video eller inte, men låt ljudet vara avstängt såvida du inte gör ett 
inlägg. Sekretariatet kan stänga av din mikrofon och kommer se till att alla 
mikrofoner är avstängda så att rätt person hörs vid rätt tillfällen. 

2. Slå på och av mikrofon samt video: om du rör med musen över skärmen kommer 
du se den inringade listen längst ner i rutan. I det vänstra hörnet finns knapparna 
där du slår på och av mikrofon och video. Du måste trycka på den här knappen om 
du vill sätta på mikrofonen, så att det hörs vad du säger, och på den här knappen 
om du vill slå på din video så att andra kan se dig.

3. I det högra hörnet, längst upp, kan du välja om du vill ha många små rutor på flera 
inloggade, eller om du vill ha en stor bild på den som talar. Tryck på fältet om du vill 
ändra vy.
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(A) Chatt. Genom att klicka på chatt-ikonen får du upp ett fönster till höger om 
bilden där du kan skriva meddelanden. Här kan du välja vem du vill skriva till, om 
du vill skriva till en enskild person eller till alla.  

Ha chatt-fönstret öppet hela tiden eftersom sekretariatet kan komma att skriva 
meddelanden under mötets gång. 

(B) Begär ordet. Om du vill begära ordet under mötets gång gör du det genom att 
klicka på den här knappen.

4. Lägg märke till de två knapparna ”Participants” (det betyder ”deltagare”) och 
”Chat” (det betyder samtal). Du kan klicka på de knapparna, och då får du upp rutor 
till höger om din bild. Se nästa bild på den här sidan. Klicka på de båda knapparna!

Begär ordet i grupp. Om ni sitter samlade i en grupp och en av er vill begära 
ordet, behöver ni se till att det går att tala i mikrofonen på ett smidigt sätt. Kanske 
ska den som har begärt ordet komma fram till datorn och sätta sig vid den så att 
alla andra kan se och höra personen tydligt.
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(C) Rösta ”Ja” eller ”Nej” i stället för acklamation Vid ett vanligt, fysiskt årsmöte, hade 
vi tagit flera beslut via acklamation. Det betyder att mötesordförande t.ex. skulle 
fråga: ”Beslutar vi att ta en paus nu?” och så får alla som röstar för säga ”Ja”. Om det 
finns två förslag som står mot varandra (t.ex. för och emot paus) frågar ordförande 
om man kan besluta enligt alternativ 1, varpå man får svara ja om man vill det, och 
direkt efter om man kan besluta enligt alternativ 2, varpå man får svara ja om man 
vill det. Förslaget med starkast stöd vinner. 

Det här förfarandet blir för opraktiskt när vi genomför årsmötet digitalt. Därför 
kommer vi utnyttja en funktion som finns i programmet. Bredvid ”Räck upp handen” 
finns det två knappar som det står ”yes” och ”no” på:

När vi kommer till beslut som i vanliga fall skulle ha skett via acklamation kommer 
mötesordförande att lägga fram förslaget, t.ex.: ”Kan vi besluta att fastställa 
dagordningen?” Och då trycker du på grön eller röd knapp, beroende på hur du vill 
rösta, i stället för att säga ”ja”. 

Sekretariatet kommer att fastställa röstresultatet och ordförande meddelar hur 
årsmötet har röstat. 

När ordförande säger till trycker du på knappen igen och nollställer så din röst.

Var gärna aktiv under årsmötet, och låt inte den digitala 

formen hindra dig från att begära ordet!
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5) Personval 

Det digitala formatets största utmaning kommer när vi ska genomföra personvalen. För att 
garantera demokratiaspekten och röstsäkerheten så långt vi kan, givet våra 
förutsättningar, kommer vi genomföra personval till styrelsen på följande sätt. 

1. Vi kommer att i förväg ha skapat ett google-formulär som alla kommer att rösta 
genom. När det är dags för omröstning kommer sekretariatet att publicera en länk i 
chattfönstret (se sidan 14, punkt 4, för hur du öppnar chatt-fönstret). Bilden nedan 
är beskuren så att du bara ser den nedre halvan, men till höger ser du det öppnade 
chattfönstret. Den publicerade länken är inringad.

2. För att rösta i personvalet måste du klicka på länken. Då kommer du till formuläret.
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3. Voteringskoder. För att du ska kunna rösta anonymt kommer vi i förväg att 
slumpgenerera lika många voteringskoder som det finns anmälda ombud.  

Den som anmälde dig till ombud för sin förening/församling har i ett separat mail, 
från vår organisationssekreterare Sigrid Eklund, fått lika många voteringskoder som 
ni är ombud. Den som anmälde dig ansvarar för att fördela voteringskoderna till 
ombuden innan årsmötet börjar. 

Du ska inte visa din voteringskod för någon annan, och du ska ange voteringskoden 
varje gång det sker en sluten omröstning. 

På det här viset finns det en på expeditionen (Sigrid) som känner till vilka föreningar/
församlingar som har fått vilka voteringskoder men hon vet inte vilket ombud som 
har vilken kod. Den som delar ut voteringskoderna till sina ombud vet vilket ombud 
som har vilken kod, men kan inte se hur de röstar. Rösträknare kommer att kunna se 
hur voteringskoderna har röstat, men de kan inte koppla samman person och kod. 

Om du är enskild medlem kommer du få en voteringskod som Sigrid känner till, 
men ingen annan kan koppla din kod till din röst. 

4. Rösta. När det är dags för dig att rösta skriver du helt enkelt in din voteringskod i det 
inringade fältet. Du måste klicka i fältet för att kunna skriva. 

Därefter skriver du vilka du röstar på i de tre rutorna och trycker på ”Submit”, alltså 
”Skicka”. Sedan kan du återgå till mötet.
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5. Rösta i föreningen/församlingen. 

Om ni har samlats i missionshuset eller liknande för att delta i årskonferensen 
behöver ni hitta en praktisk lösning när det kommer till personvalet. Här är två 
förslag på hur ni kan göra: 

A. Alla har med sig en dator eller surfplatta som de kan använda när det blir dags 
för personval, 

B. Ni har en dator i lokalen, t.ex. den som är inloggad i Zoom-mötet, som ni 
använder vid personvalet. Då klickar ni på länken så ni får upp formuläret och 
sedan får var och en gå fram till datorn, skriva in sin voteringskod, avlägga sina 
röster, klicka på ”skicka”, och sedan börjar man om igen. 

Om ni använder alternativ (B) ska ni tänka på att skärmen är vinklad bort från 
övriga i lokalen så att ingen kan se hur man röstar. 

Om du är osäker på tekniken, tveka inte att be om hjälp i din förening/församling, 
och se till att vara med på testet tisdagen den 8 september!

Vi hjälps åt att skapa ett meningsfullt årsmöte trots 

omständigheterna! 

Vi ses den 12 september och kanske redan den 8:e! 

”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne  

får vi skörda om vi inte ger upp.” Gal. 6:9


