
KALLELSE TILL GRIPEN PK ÅRSMÖTE– PM för deltagare

Gripens årsmöte 2022 kommer att hållas tisdagen den 31 mars klockan 19.00, på distans i 
webbmötesverktyget Zoom. Presidiet kommer att sitta var för sig uppkopplade.

Från klockan 18.30 kommer uppkopplingen att öppnas för att ge möjlighet till prov av 
utrustning och diskussion om hur tekniken fungerar. Anslut i god tid!

För att delta krävs dator med webkamera (bäst), ”surfplatta” eller smart telefon med kamera. I 
alla alternativen fungerar det bäst med headset/motsvarande, men inbyggd mikrofon och 
högtalare fungerar hjälpligt. Ha en så bra bredbandsuppkoppling som möjligt, helst en fast 
anslutning.

Beslutsprocess

 Ordförande presenterar dagordningspunkten och lämnar i förekommande fall ordet till
       en föredragande.

 Ordförande meddelar att ”ordet är fritt” och inväntar i cirka 10 sekunder ifall någon
       begär ordet genom att räcka upp den ”virtuella handen”.

 Mötesordförande kommer i första hand att söka beslut genom ”omvänd acklamation”,
       det vill säga ställa proposition och frågan ”är någon däremot?”. Även i detta fall
       inväntas i cirka 10 sekunder före klubbslag. Finns flera yrkanden eller om konsensus
       inte råder, fattas beslut enligt normala mötesrutiner.

Forts...

   



Möte i Zoom – 3 enkla steg

1. Ladda ner eller Anslut online

Alternativ 1: På din dator: Ladda ned Zoom här: https://zoom.us/support/download
Alternativ 2: I webbläsaren: Gå till www.zoom.us

2. Gå in i möte eller Skapa ett nytt

Alternativ 1: Klicka på den bifogade länken i utsänd e-post (enklicks-login).
Alternativ 2: Öppna Zoom i programmet eller online och klickar på Anslut till möte (Join a 
Meeting). Ange mötes-ID och password

3. Så här fungerar Zoom

När du loggat in i Zoom kommer du till huvudmenyn. Här finns Hem, Chatt, Telefon, 
Möten och Kontakter. Det finns även en sökruta och en knapp till din profil.

I programmet ser du några knappar centralt placerade:
• Nytt möte (New Meeting)
• Anslut (Join)
• Boka (Schedule)
• Dela skärm (Share Screen)

På ”Onlineguiden” © finns ytterligare instruktioner om zoom. 
https://onlineguiden.se/superenkel-guide-tillzoom-sa-har-kommer-du-igang/

Viktiga punkter

• När du inte har ordet – stäng av din mikrofon (mikrofonsymbolen överstruken)
• När du ska tala – slå på mikrofonen (mikrofonsymbolen inte överstruken)
• Ha kameran påslagen (om överföringshastigheten medger det)
• Uppdatera användarinformationen så att den anger vem du är,
• Har du en ordningsfråga eller vill påkalla presidiets uppmärksamhet, använd
  chattfunktionen

För att underlätta dokumentation (protokollskrivning) kan mötet komma att spelas in.

Slut
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