
Instruktioner SPK norras årsmöte 
Vart hålls mötet? 
Årsmötet kommer att hållas via Zoom och du behöver ha anmält dig innan mötet börjar för att få 
tillgång till länken för mötet. Länken skickas till din mail. 

Om du har problem kontakta ordf.norra@pudelklubben.se  

Hur begär man ordet? 
Zoom innehåller en funktion för att ”räcka upp handen” som kan användas för att begära ordet. De 
mötesdeltagare som begärt ordet listas i den ordning de räckt upp handen. Det går också bra att 
skriva i chatten. 

Hur fattar mötet beslut? 
När det är dags att fatta beslut kan det bli svårt att hålla räkningen om flera mötesdeltagare delar 
dator. Rekommendationen är därför att alla deltagare bör vara inloggad i mötet genom en egen 
enhet (förutom dator går det bra att delta via surfplatta eller mobiltelefon). 

Acklamation är det absolut vanligaste sättet att fatta beslut vid ett årsmöte. Det innebär att 
mötesordförande ställer proposition och mötesdeltagarna bekräftar med ja-rop. För att det här 
sättet att fatta beslut ska fungera lika bra i en videokonferens som vid ett fysiskt möte behöver 
mötesordförande få en uppfattning om hur många personer som inte ropar ja. Det kan ske genom 
den enkla uppföljande frågan ”någon däremot?”  

Öppen votering används om acklamation inte räcker för att uttyda mötets beslut. I Zoom finns 
möjlighet att använda något som kallas för ”reactions” som ger deltagarna möjlighet att klicka på en 
grön bock för ja eller en röd bock för nej. Mötesordförande kan genomföra öppna voteringar genom 
att be mötesdeltagarna markera symboler som blir synliga för alla i mötet. Deltagarna följer 
mötesordförandes anvisningar.  

Sluten votering ska enligt SKKs typstadgar användas om någon begär det och mötet beslutar i 
enlighet med begäran förutom vid val där det räcker att någon begär sluten votering för att sådan 
ska genomföras. Om sluten votering sker kommer du att få maila in din röst inom ett visst klockslag.  
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