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MÖTESREGLER FÖR LUNDS DIGITALA ÅRSMÖTE 2023 
 

Inför mötet 
 
För att mötet ska kunna genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt har vi satt upp ett antal mötesregler. 
 
Generellt 
 
Ta del av möteshandlingar på hemsidan, mötesreglerna och anslutningslänk i god tid före mötet Då är du väl 
förberedd och vet hur du ansluter till mötet. 
 
Testa tekniken i god tid före mötet Se Förbered tekniken. 
 
Sitt helst enskilt Och använd en egen dator/surfplatta/mobiltelefon för att kunna fråga och rösta. 
 
Anslut i god tid Incheckning från kl. 18:00.  
 
Om du deltar i ett möte utan video Säg ditt namn innan du talar. 
 
Fråga När du inte förstår. 
 
Ha tålamod Vid ett digitalt möte kan det ta lite längre tid både under och mellan dagordningspunkterna. 
 
Förbered tekniken 
 
Ladda ner Teams-appen i förväg Du kan ansluta till mötet via din webbläsare men vi rekommenderar att du 
laddar ner appen till din dator, surfplatta eller mobil. https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app eller besök AppStore eller Google Play. 
 
Välj en plats där du vet att du har bra internetuppkoppling Du kan testa och jämföra internethastighet mellan 
olika platser via Bredbandskollen Generellt är uppkoppling med kabel alltid bäst, men annars så nära din wifi-
puck som möjligt. 
 
Testa att ljudet fungerar Du ska både höra ljud och veta att din mikrofon fungerar om du vill prata. 
Lär dig hur du slår på och av din mikrofon. 
 
Använd hörlurar om du har Det gör att det inte blir rundgång och vi andra slipper störas av bakgrundsljud. 
 
Vill du använda kamera så testa att kameran fungerar och är rätt inställd Bör vara placerad i ögonhöjd. 
 
Välj en plats där du har ljuset framifrån Precis som när du tar en bild i motljus så blir motivet sällan bra om du 
har ljus in från sidan eller bakifrån. Bäst är därför att välja en plats där du har ljuset framför dig, exempelvis när 
du sitter med ansiktet mot ett fönster.  
 
Försök att ha en så lugn och neutral bakgrund som möjligt Då stjäl den inte stjäla fokus från mötet. 
 

Under mötet 
 
Stäng av mikrofonen när du inte har ordet Då slipper vi prassel, rundgång och onödiga bakgrundsljud. Detta är 
speciellt viktigt om du inte använder hörlurar.  

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://www.bredbandskollen.se/
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Ha gärna din kamera på Det är trevligare och möten blir bättre när vi ser varandra. Om du har dålig 
internetuppkoppling kan det vara bra att stänga av kameran.  

När du vill säga något Räck upp handen (Det finns en knapp för det, se Funktioner nedan) eller skriv i chatten. 
OBS Följ spelreglerna (se Chatt nedan) 
 
Chatten är inte till för att göra inlägg i debatten Den används bara till frågor/begäran (se Chatt nedan). 
 
Stäng av mailen och andra notiser Detta för att behålla fokus på årsmötet. Det kan vara lockande att läsa 
något mail eller surfa in på någon annan sida när man sitter med sin dator men det skulle du ju inte ha gjort 
under ett fysiskt möte och bör inte heller göra nu.  
 
Funktioner 
 
Vad du ser på skärmen när du anslutit till mötet Nedanstående menypanel syns på din skärm om du rör på 
muspekaren. På mobilen pekar du på skärmen.  
 
Obs! menypanelen ser lite olika ut beroende på hur du anslutit. 
Ibland nås handen genom att klicka på de 3 prickarna (nr 5) 
 

 
 
1. Hur länge mötet varat visas längst till vänster.  
2. Kameraikon används för att stänga av eller sätta igång din kamera.  
3. Mikrofon-ikon slår av eller på ljudet för din mikrofon.  
4. Ikon som ser ut som en pil i en ruta, ger tillgång till olika sätt att dela din skärm eller material på, du kan 
klicka på den igen för att avsluta en pågående delning (under årsmötet kan bara vissa medlemmar dela skärm).  
5. De tre prickarna i mitten ger tillgång till en meny där du exempelvis kan stänga av inkommande video om du 
inte har en bra internetuppkoppling eller hantera din bakgrundsbild till kameran.  
6. Hand-ikon, är en handuppräckningsfunktion, om många är anslutna till mötet kan man räcka upp handen för 
att få ordet tilldelat och undvika att flera börjar tala samtidigt. Kom ihåg att klicka på den igen för att ta ned 
handen då du fått ordet.  
7. Pratbubble-ikon visar möteschatten, där kan du skriva meddelanden (gör inga inlägg i debatten under 
årsmötet).  
8. Ikonen som ser ut som två personer visar en deltagarlista över alla som är anslutna.  
9. Den röda luren, används för att avsluta din anslutning till mötet.  
 
Chatt 
Vi kommer under mötet att använda oss av chatten för att begära ordet etc. 
Chatten är inte till för att göra inlägg i debatten. 
 
                Så här gör du under mötet Skriv i chatten /Räck upp handen 
 

➢ Jag vill begära ordet (allmän fråga,  Räck upp handen (alt. skriv ditt namn i chatten) så hamnar du  

föreslå något eller nominera någon)  på talarlistan 

➢ Jag har en ordningsfråga Skriv ”ordningsfråga”, förtur i talarlistan 

➢ Jag har en sakupplysning Skriv ”sakupplysning”, förtur i talarlistan 

➢ Jag vill begära replik/kontrareplik Skriv ”replik”/”kontrareplik”, förtur i talarlistan 

➢ Jag vill begära streck i debatten Skriv ”streck” 

➢ Jag vill föreslå ajournering Skriv ”ajournering” 
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➢ Jag vill begära votering  Skriv ”votering” 

➢ Jag vill begära sluten omröstning Skriv ”sluten omröstning” 

➢ Jag vill rösta för (Ja)  Var tyst och säg ingenting 

➢ Jag vill rösta emot (Nej) Räck upp handen (alt. skriv ditt namn i chatten) 

 
Röstning 
Röstning kommer ske genom tyst acklamation, och mötesordföranden kommer tydligt att deklarera att det är 
tid för röstning. Istället för den sedvanliga ”Ja-Nej-frågan” kommer ordförande fråga ”Är någon är däremot”. 

➢ Du bifaller genom att vara helt tyst 

➢ Du som är emot, eller vill yttra dig räcker upp en hand (alt. skriva ditt namn i chatten) 

Stadgarna paragraf 4.6 Beslut, omröstning säger att: 
Alla övriga frågor (utom stadgeändring, ändring av varumärket Friluftsfrämjandet och Friluftsfrämjandets 
logotype) avgörs med enkel majoritet. 
 
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigat ombud (röstberättigad medlem) 
begär det. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
 
Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag, som stöds av mötesordföranden om denne är röstberättigad, 
i annat fall (även vid val) skall lotten avgöra. 
 
Omröstning som avser val och val med slutna sedlar avgörs med relativ majoritet d.v.s. det förslag som får flest 
röster väljs även om röstetalet långt understiger 50 procent 
 
Enkel majoritet 
Innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. 
 
Votering 
Vid behov av votering kommer ordförande ställa de olika förslagen mot varandra. 
OBS! Vid bifall räcker du upp handen (alt. skriv ditt namn i chatten) 
 
Reservation 
Om du som medlem vill reservera dig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet fattats. 
Reservationen ska lämnas skriftligen till mötesordförande via mejl till lund@friluftsframjandet.se senast vid 
årsmötets avslutande. Reservationer ska protokollföras. 
 

Efter mötet 
 
Avsluta mötet  
När mötesordförande avslutat årsmötet lämna mötet direkt. 
Styrelsen kommer nu ha sitt konstituerande styrelsemöte. 
 

Vad betyder det olika fraserna? 
 
Begära ordet 
Under årsmötet har medlemmar, styrelseledamöter, revisorer samt årsmötes ordförande yttrande- och 
förslagsrätt. Valberedningen har yttrande-och förslagsrätt i frågorna om personval. Talare kan begära ordet 
genom att ange detta i chatten. Mötesadministratören noterar den anmälda talaren på talarlistan. Talare kan 
begränsas i tid till sitt förfogande för sitt framförande, exempelvis 5 minuter. 
 

mailto:lund@friluftsframjandet.se
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Samtliga förslag (motioner eller styrelsen förslag) som årsmötet ska behandla måste lämnas till 
mötesordförande och formuleras som förslag till beslut (utom vid ordningsfråga, se nedan). Alla förslag på 
årsmötet protokollförs. Styrelsens förslag är i regel alltid huvudförslag. 
 
Ordningsfråga 
Ordningsfrågorna rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus för överläggningar, åsikter om 
propositionsordningen eller streck i debatten (se nedan). 
Ordningsfrågor bryter talarlistan.  
 
Sakupplysning 
Sakupplysning kan begäras av någon som har en viktig upplysning att tillföra diskussionen eller vill rätta till 
felaktighet som används i diskussionen. Sakupplysning ska motiveras för mötesordföranden och bryter 
talarlistan. Upplysningen ska inte innehålla några argument. 
Mötesordförande beslutar om sakupplysningen ska beviljas. 
 
Replik och kontrareplik 
Om någon blir medvetet misstolkad eller personligt angripen i en diskussion kan denne begära replik, direkt på 
föregående talare. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar, max 1 minut från den 
replikerande. Mötesordförande beslutar om replik beviljas. Efter replik kan mötesordföranden bevilja 
kontrareplik enligt samma princip som för replik. 
 
Streck i debatten 
Streck i debatten kan förslås av någon av medlemmarna eller mötesordföranden. 
Årsmötet beslutar om streck i debatten ska sättas, efter fråga från mötesordföranden. 
Då streck i debatten sätts, sätter de som önskar tala upp sig på talarlistan. 
När strecket är satt kan ingen ytterligare sätta upp sig på talarlistan. 
Innan diskussionen går vidare redovisar mötesordföranden de yrkanden (förslag till beslut) som har inkommit. 
Yrkanden får inte göras efter att streck i debatten har sattas. 
 
Omröstning 
När debatten är avslutad kommer mötesordföranden att fråga om årsmötet är redo att gå till beslut. 
Mötesordförande redovisar de yrkanden/förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska 
behandlas (propositionsordning). 
Beslut kan fattas med votering (rösträkning) i det digitala systemet Microsoft Teams. 
 
Ajournering 
Att mötet ajourneras betyder att ett beslut om avbrott ska göras. 
Ajourneringsförslag kan ställas av vilken röstberättigad medlem som helst. 
Mötesordföranden kan efter hörande av mötet eller efter eget beslut ajournera mötet för paus eller liknande. 
Mötesordförande kan även ajournera mötet för kompletterande information eller för att ordna 
beslutsordningen inför en beslutsprocess. 


