
 

SLS digitala fullmäktigemöte 26 maj 2020 kl 10-12.15 

Mötesinstruktion 
Installera och anslut till testmötet  
Fullmäktigemötet sker via Zoom. Ladda ner senaste versionen av zoom här 
https://zoom.us/download  
Det är möjligt att i förväg testa zoom på följande länk https://zoom.us/test  

Registrera  
Anslut till mötet via möteslänk som skickas efter den 8 maj till den epost ni uppgav vid 
anmälan till fullmäktigemötet.  

Support 
Om ni inför eller under mötet behöver hjälp eller support kan ni kontakta support@sls.se eller 
via telefon 08-440 88 89 alternativt 08-440 88 96. Om ni sitter bakom en stark brandvägg 
eller saknar möjlighet att installera program på er dator ber vi er i första hand kontakta er 
egna support för felsökning. 

Beslutsförhet, röstlängd 
Börja logga in i god tid, gärna från ca kl. 9.30 så att vi kan räkna att vi är beslutsföra och 
upprätta en röstlängd. 

Kontakta oss före mötet med frågor och ev. yrkandet 
För att mötet ska kunna hållas kort besvarar kansliet frågor om ärendena på 
föredragningslistan före mötet. Eventuella yrkanden skickas in före mötet, så att vi hinner 
förbereda hanteringen susann.asplund@sls.se.  

Ha möteshandlingarna lätt tillgängliga 
Under mötet bör ni ha häftet med möteshandlingarna lätt tillgängligt, mötesordförande 
kommer att sidhänvisa inför att besluten ska tas. För att hinna med alla beslutspunkterna 
kommer vi att ha mycket korta föredragningar och få power point bilder. Vi skriver ut och 
skickar ett exemplar av handlingarna till alla som anmält sig till mötet. 

Begära ordet, talarlista 
För att begära ordet skriver du ditt namn i chattlistan. Vi kommer att bevaka den och föra en 
talarlista till mötesordföranden som fördelar ordet utifrån listan.  

Mikrofon och kamera 
Din mikrofon är avstängd per automatik när du ansluter dig till mötet. Du kan själv slå på 
mikrofonen. Du väljer själv om du vill ha kameran på eller inte.  

Omröstning 
Alla beslut under mötet tas med Zooms röstningsfunktion. Som mötesdeltagare ser du inte 
vilka som röstar på vad. Endast de som har rösträtt får upp ett formulär med förslag och 
svarsalternativen. Eftersom mötet är digitalt så får vi betrakta Zooms röstningsfunktion som 
vår rösträknare. Zooms röstningsfunktion tillåter en röst per person. De som har flera mandat 
(med fullmakt) använder röstningsfunktionen men mailar extra rösterna till vote@sls.se. SLS 
IT-ansvarige och ytterligare en tjänsteman lägger till dem. Dessa personer har tystnadsplikt 
om sluten omröstning är begärd vid personval. 
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