
 

   Svenska Squaredansförbundet 

 

Inför Förbundsstämman 

• Anmäl era delegater på förbundets hemsida, www.squaredans.se, senast den 8:e juni. Efter 

detta datum har vi inte möjlighet att ta emot fler anmälningar. Logga in med klubbens 

inloggningsuppgifter och gå vidare till Klubben/Delegater. OBS! Fyll i e-postadress för varje 

delegat. 

• Endast klubbar som har betalt sin årsavgift har rätt att utse delegat med rösträtt. 

• Förbundsstämman kommer att ske i webbmötesverktyget Zoom. Programmet är gratis för 

alla deltagare. Det går ansluta via dator eller via surfplatta/smart telefon genom appen Zoom 

Cloud Meetings. 

• Länk och inloggningsuppgifter till förbundsstämman kommer att skickas ut till alla anmälda 

delegater efter den 8:e juni. 

• Åhörare kan delta på förbundsstämman i samma Zoom-möte som delegaterna. Länken 

kommer att finnas tillgänglig under ”på gång” på squaredansförbundets hemsida en timma 

innan stämman startar. 

• Vi släpper in till mötet från kl. 09.30 den 12:e juni, så att alla är uppkopplade innan mötet 

börjar kl. 10.00. Vänligen logga in en god stund före kl. 10.00. 

• För detaljer om hur du loggar in i och använder Zoom finns en lathund till de flesta 

funktioner som du behöver ha koll på i ett separat dokument. 

• Eventuella omröstningar kommer att ske via www.menti.com. För att kunna delta i 

röstningen krävs en sifferkod som kommer att skickas ut till delegaterna en timma innan 

stämman startar. 

• Varje delegat bör ha en stabil internetuppkoppling och en egen enhet att logga in på för att 

kunna delta i omröstningar. 

• Stämmohandlingarna finns på förbundets hemsida, www.squaredans.se. Logga in med 

klubbens inloggningsuppgifter och gå vidare till Klubben/Dokument stämman. 

• Använd gärna headset för tydligare ljud och för att undvika eventuella störande ljud i 

bakgrunden när du har ordet. 

• Stäng av microfonen när du inte har ordet. När alla sitter med mikrofoner och hörlurar hörs 

en nysning, slag på tangentbordet eller störande bakgrundsljud bättre än när man sitter i 

samma rum. 

 

http://www.squaredans.se/
http://www.menti.com/
http://www.squaredans.se/


 

Stämmoordning: 

• Ordet begärs genom att skriva ORDET i chatten. Mötesordföranden ser då tydligt ordningen i 

talarlistan och kan ge ut ordet i tur och ordning. 

• Ordningsfråga ställs genom att skriva ORDNINGSFRÅGA i chatten. Den som ställer en 

ordningsfråga får gå före i talarlistan. 

• Använd inte chatten förutom till ORDET eller ORDNINGSFRÅGA då det blir rörigt för 

mötesordföranden. 

• Eventuell votering (röstning) begärs genom att säga VOTERING muntligt. 

• Beslut vid enklare omröstningar sker med omvänd acklamation vilket betyder att 

stämmoordförande frågar om någon är emot det lagda förslaget. De som är för förslaget är 

då tysta, är någon emot förslaget så säger denne JA. 

• Behöver det genomföras en votering(röstning) sker denna genom www.menti.com. Rösterna 

är anonyma. 

http://www.menti.com/

