
SLS digitala fullmäktigemöte 25 maj 2021 kl. 13-16 

Mötesinstruktion 
Digitalt fullmäktigemöte med Zoom och Suffra 
Fullmäktigemötet sker via Zoom och mötes-/röstningsverktyget Suffra. Rekommendationen 
är att du har två enheter med internet (dator och mobil eller två skärmar), en till Zoom och en 
till Suffra.  

Så här gör du för att delta på fullmäktigemötet 
Anslut till mötet via Zoom och logga in i Suffra för att begära ordet, lämna yrkanden och 
rösta.  
 
Länkar till både Zoom och Suffra skickas den 24 maj till den e-post ni uppgav vid anmälan till 
fullmäktigemötet. Mejlet skickas av Freddy Grip freddy@suffra.se  

För både Zoom och Suffra krävs en modern webbläsare (Chrome, Safari, Edge eller Firefox. 
OBS! INTE INTERNET EXPLORER). 

BankID för Suffra, eller användarnamn och lösenord 
För att komma in till Suffra loggar du in med ditt BankID med personnummer. OBS! Om du 
inte har BankID loggar du in med det användarnamn och lösenord som du fått i eposten den 
24 maj från Freddy Grip freddy@suffra.se 

Innan mötet är det bra om du tar del av enkel manual samt demofilm hur du använder 
Suffra:  
https://drive.google.com/file/d/1v5HjuiSeBXN1XFt0zg4Cm7DYT8SwB_2X/view?usp=sharing 

En demo av Suffra finns här:  
https://youtu.be/yRfvTUAMfpg 

Fullmakt om förhinder 
Det är viktigt att den som blir förhindrad lämnar fullmakt till annan röstberättigad i föreningen 
och snabbt meddelar SLS så att ny person kan läggas in i systemet. Vi behöver meddelande 
om detta senast den 24 maj kl. 12.  

Support 
Om du har problem eller frågor om tekniken kontakta freddy@suffra.se eller 08-502 350 00.  

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  
Koppla upp dig mot mötet i god tid, gärna från 12.30 för att kontrollera så att all teknik 
fungerar, men även så att vi kan räkna att vi är beslutsföra. Ni som har lämnat in fullmakt 
från andra röstberättigade i er förening är inlagda med det i Suffra.  

Begär ordet  
Alla närvarande med yttranderätt begär ordet i Suffra. Den som begär ordet sätts upp på en 
talarlista och mötesordföranden fördelar ordet. När talaren får ordet aktiverar talaren själv sin 
mikrofon på Zoom. Efter yttrandet inaktiverar talaren sin mikrofon. Mikrofon är avstängd per 
automatik när du ansluter till mötet. 
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Lämna yrkanden 
Yrkanden lämnas i Suffra.  
 
Omröstning 
Röstning sker i Suffra. Röstlängden justeras efter varje paus. Röstlängden justeras genom 
Suffra.  

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

Kontakta Susann Asplund Johansson för mer information, susann.asplund@sls.se eller 08-
440 88 92. 
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