INFORMATION
inför MHRFs förbundsstämma 2021
Som meddelades i kallelsen den 13 augusti kommer MHRFs förbundsstämma att
genomföras digitalt, den 16 oktober via Microsoft Teams.
För att underlätta mötets genomförande, framförallt praktiska moment som registrering
och själva röstningsförfarandet, har styrelsen beslutat att endast en uppkoppling per
deltagande klubb är möjlig. Man kan då välja att sitta en eller två delegater tillsammans.
Votering sker i första hand genom tyst acklamation, i andra hand genom att varje klubb
räknas upp för att avge sin röst.
Anmälan till stämman sker senast den 1 oktober, med fördel via www.mhrf.se/anmalan.
Vid anmälan på annat sätt behöver vi uppgift om klubbens namn, delegater och deras
mobiltelefonnummer samt e-postadress dit möteslänk ska skickas (endast en).
Länk till stämman den 16 oktober skickas ut den 4 oktober till anmälda epostadresser. Samma möteslänk används vid de testmöten som erbjuds för anmälda,
den 7 oktober kl 10-10.30 och 19-19.30. Deltagare bekräftar mötesinbjudan genom att
acceptera mötet i e-postmeddelandet. i. Observera att accepterat möte då hamnar i
kalendern på den 16 oktober, varför man måste gå dit för att hitta möteslänken även till
testmötena.
Tips för en bra mötesupplevelse
-

-

-

-

För bästa möjliga mötesupplevelse, ladda ner Microsoft Teams till dator eller
surfplatta. Det går att göra kostnadsfritt, se https://www.microsoft.com/svse/microsoft-teams/group-chat-software. Man kan även delta genom att öppna
möteslänken i webbläsaren, samt via mobil, men vi då saknas vissa funktioner.
En bra internetuppkoppling är viktigt. De webbläsare som fungerar bäst för
Teams är Edge och Chrome. Safari fungerar inte.
Anslut i god tid så att du vet att tekniken fungerar. Vid problem att ansluta under
stämmodagen, mejla till kansli@mhrf.se som bemannas.
Vid mötet är det kutym att endast aktiv talare har sin mikrofon igång. Detta för att
mötet inte ska störas av bakgrundsljud. MHRFs mötesadministratör kommer att
styra detta.
Om man vill ställa en fråga till stämman visar man det genom knappen ”räcka
upp handen”. Det går även att ställa praktiska frågor samt lämna allmänna
kommentarer genom möteschatten.
Delta gärna med bild. Sitt tillräckligt nära och ha mer ljus framför än bakom.
Kameran är dock ingen nödvändighet, man kan delta i mötet ändå.

Med vänliga hälsningar,
Malin Erlfeldt, kanslichef MHRF
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