
  
 

Praktisk hantering årsstämma online i Teams 2020 
 

För att få stämman att fungera praktiskt online kommer styrelsen och ordförande för stämman vid 
årsstämman tillämpa följande metoder. 
 
Folkhälsomyndigheten har kommit med nya råd om hur bl.a. föreningar ska hantera årsstämmorna 
under våren. Man råder föreningar och sammanslutningar att ställa in/flytta sina stämmor eller 
genomföra dem digitalt. Det i kombination med att vi i styrelsen menar att man ska ta både detta 
och övriga rekommendationer från myndigheten, bl.a. undvika ej nödvändiga resor och regeln om 
max 50 personer för en anordnad samling, på allvar har gjort att vi nu planerar att genomföra 
stämman för Kläppens VA samfällighet helt digitalt. Det blir således ingen stämma på plats i 
Kläppen. Vi kommer att sätta upp ett web-möte via Microsoft TEAMS på nätet där man kan koppla 
upp sig och delta med ljud och bild via dator, Ipad eller smartphone. Tidpunkten för stämman är 
den som skickats ut med kallelsen. 
 
Styrelsen samt ordförande för stämman, sekreterare och eventuellt inbjuden representant från 
Vamas kommer finnas på plats fysiskt i Kläppen. 
Skärm kommer delas så man kan se det styrelsen presenterar samt att en kamera sätts upp så man 
fysiskt även kan se styrelsen. 
  
Den som vill vara med på den digitala stämman ska anmäla sitt deltagande. Detta görs via denna 
länk här  till ett formulär och skall ske senast den 19 juni. Till dem som anmält sig kommer 
instruktioner att skickas ut mer detaljerat för hur man kopplar upp sig. Det är ganska enkelt. Man 
behöver en dator och tillgång till internet; tjänsten heter Microsoft Teams. Det går också bra att vara 
med via Ipad eller smartphone, men då behöver man, utöver tillgång till internet, en kostnadsfri app 
som heter Microsoft TEAMS. Resten är ganska intuitivt. 
 
Under mötet skall samtliga deltagare förutom styrelsen ha sin mikrofon avstängd. 
Vill man säga något eller meddela något så finns en chattfunktion. Där skriver man sitt namn och att 
man önskar ordet. När styrelsen noterar detta så får man slå igång sin mikrofon för att göra sin röst 
hörd. 
 
Själva röstningsförfarandet kommer vara så att ordförande frågar om alla är eniga och om någon är 
emot beslutet. Om ingen då använder funktionen för att göra sin röst hörd utan samtliga är tysta så 
tolkas detta som att stämman är enhällig för beslut. 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5qlWr3ZR7UCTBGjUwyWP_j6MBejlm4pGpx8zTPK-QnBUOU5JOEJRTDhNTDAxQ0QzMzFKR1E2QjRPMS4u

