Arbetsordning & lathund för NNS medlemsmöte
2 december kl. 09.00-12.00
Så här kommer mötet att gå till:
Incheckning i ZOOM-mötet sker mellan 08.00-08.45. Under denna tid sker avprickning av
deltagare så det är mycket viktigt att ansluta i god tid innan mötet startar så att mötet inte blir
försenat, se nedan.
Pauser sker ca kl. 10.00–10.15 och 11.00–11.15.
Incheckning och avprickning av deltagare – lobby ”förrum”
För att vi ska kunna pricka av alla deltagare i mötet så kommer vi att använda oss av en
lobby i ZOOM. Det innebär att när du loggar in i ZOOM mötet så placeras du som
deltagare i en särskild ”lobby” till dess att mötesvärden släpper in dig.
Avprickning för dig som är ombud – anslut i god tid
I lobbyn kommer vi att pricka av ditt deltagande och säkerställa att du har rätt namn när du
kommer in i mötet. Det får endast vara ett ombud/samordningsförbund. Du som är ombud,
skriv ditt namn enligt följande: OMB – namn och förbund. Avprickning sker mellan kl. 08.0008.45.
Avprickning för dig som är styrelseledamot – anslut i god tid
I lobbyn kommer vi att pricka av ditt deltagande och säkerställa att du har rätt namn när du
kommer in i mötet. Du som tillhör NNS styrelse, skriv ditt namn enligt följande: STY – namn
och förbund. Avprickning sker mellan kl. 08.00-08.45.
För att begära ordet - ZOOM räcka upp handen
Att räcka upp handen är en funktion i ZOOM som gör att du kan påkalla uppmärksamheten
utan att behöva säga något och samtidigt undvika att störa den som har ordet i mötet. Som
mötesdeltagare måste man gå in på ”Reactions” för att se funktionen. Då får man även upp
andra interaktions alternativ:

Om flera mötesdeltagare räcker upp handen kommer mötesvärden att få upp dessa i
kronologisk ordning efter vem som räckte upp handen först. Det är även synligt för resterande
mötesdeltagare vilka som räcker upp handen. Om du har räckt upp handen och av någon
anledning ångrar dig så klickar du bara på samma symbol igen för att ta ner handen.
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System för omröstning
Polling (Poll) är ett verktyg i ZOOM som tillåter att göra snabbenkät/snabbomröstning (att
ställa frågor till deltagare i realtid). Polls kommer att användas som verktyg för rösträkning.
OBS! Endast ombud ska rösta och omröstningen är anonym.
Så här går det till:
En fråga ”poll” kommer upp i ZOOM och du kan svara ”för” eller ”emot” genom att klicka i
ditt svar. Tryck sedan på ”submit”

När samtliga ombud svarat kommer svaret att visas direkt i ZOOM:
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Arbetsordning - NNS medlemsmöte 2 december 2021
Inför varje beslutsärende kommer powerpoint-bilder visas med en genomgång av ärendet och
det beslut som ska fattas.
Mötespunkter:
1. Medlemsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Information om regeringsuppdraget Stoppa våldet
8. a) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
b) Fastställande av verksamhetens inriktning med budget och flerårsplan samt serviceavgift
9. Valberedningens uppdrag från NNS årsmöte 2021: Översyn av NNS arvoden
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Övriga ärenden
12. Medlemsmötets avslutning
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Förberedelser inför mötet
Behöver man ett konto för att använda ZOOM?
Man kan delta i ett möte utan att ha ett konto om man blivit inbjuden och fått en länk. ZOOM
kan köras med eller utan installation och fungerar som ett virtuellt mötesrum. För bäst
funktionalitet används ZOOM genom att ha installerats på datorn.
Testa Zoom
Via den här länken https://arcada.zoom.us/test kan du gå in och testa ljud och bild innan ditt
ZOOM möte! Superbra om du känner dig osäker och vill lugna nerverna genom att vara
förberedd inför ditt möte.
Lägg in/ändra ditt namn
Detta gör du genom att klicka på de tre prickarna i ditt videofönster och välj Rename.
Du som är ombud, skriv ditt namn enligt följande: OMB – namn och förbund
Du som tillhör NNS styrelse, skriv ditt namn enligt följande: STY – namn och förbund
Undvik störande bakgrundsljud. Stäng av mikrofonen (mute) när andra håller
presentationer – detta gör du genom att klicka på mikrofonsymbolen nere till vänster i
bild.
Om du har långsamt nät och internet laggar kan du testa att stänga av din video så
sparar du bandbredd.
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