
Regional mötesplats och distriktsårsmöte lördag 24 april
Lördag 24 april 9.00 regional mötesplats, via videotjänsten google meets

Lördag 24 april 11.00 distriktsårsmöte, via videotjänsten google meets

Den 22 april kl. 18-19 finns möjlighet att koppla upp sig på följande länk för att testa uppkoppling och

program.

Från 8.30 på årsmötesdagen den 24 april finns även möjlighet att testa så att allt fungerar.

Vi önskar att varje förening samlar sina ombud och andra i föreningen som önskar ta del av

förhandlingarna på en plats och därifrån kopplar upp sig till våra gemensamma möten. Alternativt att

man kopplar upp sig individuellt.

Mötesplatsen och årsmötet kommer att genomföras som ett traditionellt årsmöte men med följande

anpassningar till videoformatet.

- Fullmaktsgranskning sker i förväg genom att ordförande i respektive förening fyller i och

skickar in fullmakterna till monica.arndt@efs.nu eller via post till EFS Norrbotten,

Stationgatan 48, 972 33 Luleå, senast 14 april. Därefter skickas röstkort och valsedlar ut till

ombuden.

- För att ljudet ska bli bra har alla mikrofonen avstängd när man inte pratar. Man stänger av och

på mikrofonen genom en knapp i videotjänsten google meets.

- Man begär ordet genom att skriva det i chattfunktionen och kan sen göra sitt inlägg när man

blir tilldelad ordet.

- Röstning sker genom acklamation, precis som på ett vanligt årsmöte, men sker genom att

man skriver ”JA” i chatten. När ordföranden sen frågar någon däremot får man återigen

möjlighet att skriva ”JA” i chatten. Om någon begär votering så genomförs rösträkningen

genom att man från varje plats skriver i chatten hur många ombud som röstar från respektive

plats samt vad de röstat på sen kan rösträknarna räkna samman dessa röster.

- I samband med val till det regionala utskottet och distriktsstyrelsen så är förslaget att även

detta sker genom acklamation och ej genom slutna röstsedlar som stadgarna föreskriver.

Detta sätt att välja har även tillämpats de senaste åren då antalet kandidater har varit

detsamma som antalet lediga platser. Vilket även är fallet detta år.

- OM något ombud eller förening avser att begära att valet sker genom slutna sedlar ber vi er

att informera snarast om detta. I sådant fall kommer varje ombud få avlägga sin röst genom

att stoppa valsedel och röstkort i ett förseglat kuvert och sen stoppas dessa i ett gemensamt

kuvert från varje plats som förseglas. När sen årsmötet är avslutat kommer några personer att

åka runt och samla in dessa och samlas tillsammans med rösträknarna. Där kontrolleras först

att kuvert från alla föreningar upptagna i röstlängden har inkommit. Därefter öppnar

rösträknarna kuverten från föreningarna och blandar alla enskilda valkuvert (som alla

kommer att se likadana ut) innan de öppnas och räknas. Därefter kommer resultatet att

tillkännages på EFS Norrbottens hemsida under eftermiddagen/kvällen den 24 april. För

transparensens skull kommer även rösträkningen att vara offentlig för den som önskar

närvara.

Alla EFS Norrbottens medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på såväl årsmöte som regional
mötesplats.
Är du inte ombud men önskar delta, maila en förfrågan till monica.arndt@efs.nu
För teknisk support under årsmötesförhandlingarna, var vänlig kontakta Monica Arndt på 0920-20 33

43
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