Digitalt Årsmöte Skellefteå EFS 2021-03-27
Skellefteå Efs kommer att hålla sitt årsmöte digitalt, via programmet Zoom, pga den rådande
pandemin.
Denna information samt manualen hur man ansluter till årsmötet var tänkt att skickas ut
tillsammans med årsmöteshandlingarna, men det blev tyvärr missat att det skulle bifogas.
Därför sprider vi informationen på detta sätt istället. Länk till årsmötet som går att klicka på
för att ansluta finns även på vår hemsida: efskyrkan.nu
Med handlingarna skickades ett grönt och ett rött pappersark med. Dessa skall vi använda
under själva årsmötet för att på ett visuellt sätt kunna rösta. Valet att göra det “med papper”
istället för någon digital applikation är för att många av oss är två personer som använder
samma dator eller ipad. Det går även att ansluta från mobiltelefon med det rekommenderas
inte, då bilder som visas kan bli svåra att se. Med röda och gröna papper kan flera personer
vara med och rösta från samma enhet. Det kräver dock att man är ansluten med bild på sig
själv för att kunna rösta. Se till att ni syns bra i bilden och att era röstlappar syns tydligt när ni
röstar. För att kunna identifiera er som medlemmar så ange alla personers fullständiga namn
som ansluter från samma enhet.
Rösträkningen kommer att ske på traditionellt sätt med valda rösträknare som räknar
rösterna genom att skåda bilderna av årsmötesdeltagarna.
Större frågor som kräver större samtal och debatt kommer dock föreslås skjutas till framtida
fysiska föreningsmöten eller årsmöte för beslut, eftersom vi bedömer att det är svårt med en
fullgod dialog i det digitala forumet.
Inför årsmötet kommer tillfälle ges för “Genrep”, dvs möjlighet att koppla upp sig i förväg
och se att tekniken fungerar. Tidpunkt för detta är Torsdag 25/3 kl.19.00. Samma länk som
för årsmötet gäller.
På dagen för årsmötet, Lördag 27/3 kl.15.00, kommer möjlighet att ansluta till Årsmötet
öppnas upp redan kl. 14.00. Se till att koppla upp er i god tid innan kl.15.00
Birgitta Wikström kommer att fungera som tekniker före och under mötet.
Har du problem att ansluta kan du ringa henne på tel. 070-292 21 24.

