
 
 

Instruktioner & ordningsregler Zoom 
 

För att delta digitalt på nationsmötet via Zoom krävs följande:  
- Giltig föranmälan med korrekt ifylld och fungerande e-postadress  
- Giltig medlemskap, påvisad genom fullbordat medlemskapskontroll  
- Fungerande dator eller telefon med fungerande och påslagen kamera och mikrofon.   
- Att zoom är förinstallerat på enheten man planerar använda  
- 1 person per enhet. Det är alltså inte tillåtet att vara flera personer som är  anslutna via 

samma enhet  
 
Efter att anmälan stängt, kommer samtliga berättigade medlemmar att få en inbjudan via det angivna 
e-postadressen till det digitala nationsmötet. Under mötets gång kommer följande ordningsregler att 
gälla:  

- Endast en person per bild/enhet. Detta kommer att kontrolleras genom krav på av påslagen 
kamera och mikrofon under hela mötets gång.  

- För att minska eko och andra olägenheter bör samtliga medlemmar använda sig utav 
hörlurar under mötets gång. Mötesordförande förbehåller sig rätten att tysta individer som 
inte följer detta, eller skapar annan typ av olägenhet.  

- För att få tala ska medlemmar använda sig av zooms funktion “räck upp handen”. Utifrån 
detta kommer en talarlista att förrättas av mötesordförande för att dela ut ordet. Individer 
som pratar utan att ha blivit tilldelade ordet av mötesordförande kommer att bli tystade av 
mötesordförande, utan undantag. Detta för att behålla ordning under mötets gång, och se till 
att alla som önskar tala får chansen att göra det.  

 
 
 
 

Varmt välkomna! 
Diego Niño Cortés, Qurator 

 
 



 
 

Instruktioner & ordningsregler för röstning 
 
För att kunna rösta på nationsmötet krävs följande:  

- Giltig medlemskap (Stödmedlemmar äger enligt stadgan 2.5 rätt att närvara och yttra sig vid 
nationsmöten men inte rösträtt.) 

- Närvaro under hela mötets gång, som säkerställs genom incheckning och utcheckning 
- Att samtliga krav för närvaro fullföljs.  

 
Röstning kommer att ske på två olika sätt:  

- Röstning per acklamation 
- Sluten votering via ADoodle 

 
Vid röstning per acklamation äger alla medlemmar rätt att be om sluten votering. Om sluten 
votering krävs, på grund av val med fler kandidater eller önskan från medlem gäller följande:  

- En länk till voteringsportal kommer att skickas till närvarande och röstberättigade 
medlemmar via det angivna e-postadressen. Då kommer samtliga mottagare ha 7 minuter på 
sig att rösta. Har man inte röstat när tiden har passerat blir rösten ogiltig och räknas som 
blank.  

- OBS, varje länk är unik, ger 1 röst och är kopplad till den angivna e-postadressen. Detta 
innebär att man förlorar sin röst om man skulle dela länken vidare till andra. 

- Man kommer att få nya länkar till varje enskild val, man ska därför alltid ha sin brevlåda 
tillgänglig och redo.  

- Alla röster är anonyma. Vid sluten votering kommer samtliga röster att redovisas till mötet 
via ADoodle samt av mötesordförande i enlighet med Stadgan 12.5.  

- En testomgång kommer att hållas under mötets gång.  
 
 
 

Varmt välkomna! 
Diego Niño Cortés, Qurator 

 

 


