Digital årsstämma 2021-02-24 klockan 19:00
På grund av den rådande pandemin har vi ingen möjlighet att hålla årsstämman 2021 i fysisk form.
Stämman kommer istället att hållas digitalt via Zoom, dvs via dator eller mobiltelefon. För att
möjliggöra att stämman kan ske på ett korrekt och smidigt sätt följer här viktig information om hur
du deltar. För att stämman ska flyta på så bra som möjligt under de rådande omständigheterna
kommer två personer att agera digitalt ansvariga under årsmötet. De finns även där för att hjälpa dig
med eventuella problem.

Deadlines
För att kunna starta på utsatt tid gäller följande:
1. Maila in eventuell fullmakt genom att fota eller scanna till sekreterare@hollywoodvagen.se
absolut senast dagen innan årsstämman börjar, dvs senast den 23/2. Det är de som äger hus
tillsammans som behöver fullmakt från andra parten (om bara en person deltar) samt de
som ska företräda ett annat hus. Fullmakten finns på sista sidan i kallelsen som har delats ut i
brevlådorna, men den finns även på hemsidan. Det går också bra att lämna fullmakten i
föreningens brevlåda på Hollywoodvägen 44, dock forfarande senast den 23/2.
2. Årsstämman börjar den 24/2 klockan 19:00, så anslut till mötet i god tid. Det kommer att
vara möjligt att ansluta redan från 18:00.

Hur man ansluter till årsstämman (och testmöten)
Ladda ner Zoom, det finns att ladda ner gratis här:
https://zoom.us/download
Zoom finns både för datorer samt mobiler med IOS och Android. Zoom kostar inget att använda.
Använd sedan följande uppgifter för att ansluta till stämman:
Meeting ID:

689 787 2198

Passcode:

hollywood (vikigt att ange lösenordet i gemener, dvs små bokstäver)

Ljud och video
Det är frivilligt att använda webbkamera. För att få ljud och kunna prata måste du dock ansluta till
ljud, annars kommer du inte att höra något. Detta får du möjlighet till när du ansluter till mötet:

Zoom på dator

Zoom på mobil (IOS)

Förhållningsregler under mötet
Det är mycket viktigt att du i Zoom heter ditt för- och efternamn samt husnummer, t.ex. "Johan
Svensson H56". Alla deltagare börjar mötet i ett väntrum där vi prickar av er mot röstlängden, vilket
är anledningen till att du måste ange rätt namn.
Frågor? Kontakta Erik Fischbach, ordförande: ordforande@hollywoodvagen.se eller 070-794 63 42

Mikrofon på

Mikrofon av

Endast den som har ordet ska ha sin mikrofon påslagen. Detta
innebär att din mikrofon ska vara avstängd om du inte har
tilldelats ordet av mötets ordförande.
För att begära ordet använder du handuppräckningsfunktionen. Klicka på knappen ’Raise Hand’ och vänta på att
mötesordföranden tilldelar dig ordet. När du blivit tilldelad
ordet är det tillåtet att starta din mikrofon.

Omröstningsförfarandet
Vi kommer att använda oss av ett röstningsförfarande genom Zoom, så kallade ”Polls”. En fråga
kommer att presenteras i Zoom och samtliga röstberättigade får då möjlighet att svara. Det kommer
endast vara möjligt att rösta på ett av alternativen. Omröstningen är öppen i 30 sekunder, eller tills
alla deltagare har röstat. Resultaten visas sedan för samtliga deltagare i mötet.
Under samtliga omröstningar kommer närvarande deltagare som inte är röstberättigade att placeras
i ett väntrum för att de inte ska kunna delta i omröstningarna.

Ombud
De som är ombud för andra hus behöver kunna rösta två gånger. Lösningen på detta är ansluta två
gånger till mötet från olika enheter (t.ex. både från en dator och en mobil). Båda enheter börjar i
väntrummet, prickas av på röstlängden, släpps in i mötet och kan sedan rösta två gånger i alla frågor.

Teststämma/test av teknik
Vi erbjuder möjlighet för alla att ansluta till en eller flera teststämmor vid följande tidpunkter:
-

Fredag 19/2 klockan 20:00
Lördag 20/2 klockan 10:00 och 15:00
Söndag 21/2 klockan 10:00 och 15:00
Måndag 22/2 klockan 20:00
Tisdag 23/2 klockan 20:00

Detta är för att alla ska få möjlighet att testa att allt fungerar och lära sig funktionerna i Zoom innan
vi har själva årstämman. Använd samma uppgifter som ska användas på stämman för att ansluta till
valfri teststämma.

Fysisk tillgång till stämman
Ett mindre antal personer ur styrelsen kommer att sitta i lokalen på Hollywoodvägen 44. För de som
absolut inte har möjlighet att delta digitalt kan det finnas möjlighet att närvara där på plats, men
tänk på att antalet platser är ytterst begränsat på grund av rådande restriktioner.

Avslutande ord
Vi hoppas att det här dokumentet ger oss förutsättningarna för en så bra och välordnad digital
årsstämma som möjligt. Styrelsen är väl medvetna om svårigheten i att hålla större möten digitalt,
och vi hoppas att alla har detta i åtanke samt har överseende med eventuella problem eller tekniskt
krångel. Vi ser fram emot att ”se” er på årsstämman!
Styrelsen för Hollywoods Samfällighetsförening
Frågor? Kontakta Erik Fischbach, ordförande: ordforande@hollywoodvagen.se eller 070-794 63 42

