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Malmö 2020-04-30 
 
 
 
 

Teknikkollen – Årsstämma i Zoom 

Saker att gå igenom innan årsstämman: 

Uppkoppling 
Se till att ha så bra uppkoppling om möjligt. Om du har möjlighet att koppla din dator 
direkt till routern så gör det. Wifi-nätverk kan ibland vara lite svajiga, kabelanslutning 
är alltid bättre. Om du planerar att vara uppkopplad från din arbetsplats bör du i god tid 
testa om eventuella brandväggar och liknande skydd skapar problem med 
uppkopplingen till videokonferensen. 
 

Ljud 
Den bästa ljudupptagningen och lyssningen får du om du använder ett headset.  
Om du inte har tillgång till ett headset bör du försöka vara så nära mikrofonen i datorn 
som möjligt för att det inte ska bli för stor rumsakustik. 
 

Miljö 
Hur ser rummets belysning ut? Se till att det är tillräckligt ljust för att kameran ska 
kunna ge en bra bild. Placera dig i motljus i förhållande till kameran. Om ljuset kommer 
bakifrån och mot kameran blir du en mörk siluett vilket inte är så trevligt. 
Se till att det inte finns något störande bakgrundsljud i rummet. 
 

Tips att tänka på under årsmötet: 

Avstängda mikrofoner 
När stämman börjar kommer vi att stänga av allas mikrofoner för att undvika onödiga 
störande ljud. Under stämman bör sedan bara den som pratar ha sin mikrofon påslagen. 
Du slår på din mikrofon genom att klicka på mikrofonsymbolen nere i vänstra hörnet. 
Om du bara vill göra ett kort inlägg går det även bra att hålla nere mellanslagstangenten 
medan du pratar.  
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Räck upp handen när du vill tala 
I Zoom begär du ordet via funktionen ”Raise hand”. Ordföranden ser då din uppsträckta 
hand och kan lämna över ordet till dig vid lämpligt tillfälle. När du får ordet slår du på 
din mikrofon och stänger sedan av den igen. 
 

Röstning 
I Zoom finns knappar som kan användas vid röstning för att göra röstningen tydlig för 
presidiet. Ombuden klickar på Yes eller No för att avge sin röst. Resultatet är synligt för 
alla i deltagarlistan (Participants). 
 

Chatt 
Det finns en chatt som alla kan använda sig av. I chatten kan du välja att skriva till 
enbart någon av de övriga deltagarna. Det kan exempelvis vara till en funktionär, om du 
har några praktiska eller tekniska frågor som inte har med stämmans förhandling att 
göra.  
 

Teknikstrul 
Om du får tekniska problem under stämman, skicka ett sms till Heléne Wilkens,  
070-364 27 29, så hjälper hon dig. Eller skriv direkt till henne i chatten. 
 
 


