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Ölands Vattenråds arbetsordning digitalt årsmöte 2020 
 
Årsmötet genomförs i plattformen Zoom den 21 april kl. 19.00-19.40. Länk till mötet görs 
tillgänglig för alla medlemmar i god tid innan mötet. 
 
Årsmötestiden är begränsad till 40 minuter av webplattformen. Det är därför viktigt att alla 
deltagare är som vill koppla upp sig på läsplatta eller smarttelefon är väl förberedda med 
nedladdning av appen ”Zoom cloud meetings” samt högtalare och mikrofon inkopplade innan 
anslutning till mötet. För datoranvändare, se nedan. 
 
Så här ansluter du: 

1. med dator: 
Se till att du har högtalare och mikron inkopplad, eller en (telefon)headset. Klick på 
länken https://zoom.us/j/885097515  
 
Din webbläsare öppnas och ber dig att ladda ner programmet Zoom (programmet 
fungerar bäst i Google Chrome). Sedan svarar du att du vill delta med datorns ljud 
(computer audio). Om det inte fungerar kan du klicka på "run from my browser".  
 
2. mobil eller surfplatta: 
Ladda ner appen "Zoom cloud meetings". Anslut ("join meeting") med följande 
nummer: 885097515 ("meeting ID").  Här är det också bra att ha ett headset inkopplat 
för att minska störande ljud. 

 
När mötet är i gång: 
 

Begär ordet 
Ordet begärs genom att skiva ”begär ordet” i chattfunktionen. 
  
Yttranderätt  
Närvarande medlemmar har yttranderätt. Yttrande begärs av respektive medlem/ 
styrelseledamot genom att skriva i chattfunktionen – skriv ”begär ordet”. 
 
Röstning  
Tyst accept gäller vid alla beslut. Håller du med behöver du inte göra någonting. När 
ordförande har ställt fram förslag till beslut och ställer frågan ”någon däremot?” måste 
de som har annan mening meddela via chattfunktionen – skriv ”begär ordet”. 
Eventuellt förslag på nytt beslut skrivs i chattfunktionen. 
 
Muntliga inlägg 
Skriv ”begär ordet” i chattfunktionen. Inlägg görs genom att aktivera mikrofon (nere till 
vänster) i Zoom, efter att du har fått ordet.  
 
Reservation  
Reservation ska inlämnas via chatten direkt efter beslut. 
 


