
  

Digitalt årsmöte 
Digitala plattformar 
Det finns flera olika digitala plattformar för att arrangera digitala möten, 
exempelvis Teams, Zoom, Webex och Google Meets. Inför årsmötet behöver ni skapa det digitala 
mötet och sprida information om hur medlemmarna kan ansluta. Tänk på att det finns flera 
mötesplattformar som är kostnadsfria.   
  
Nedan finns ett exempel på information för att ansluta till Zoom.   
 

Anslut till zoom via mobilen:   
  
I god tid innan mötet:   
1. Ladda hem appen ”Zoom Cloud Meetings” till din telefon eller surfplatta.   
  
För att ansluta till mötet:   
1. Öppna appen   
2. Tryck på ”Join a Meeting” i appen   
3. Skriv in Mötes-ID (”Meeting ID”): Skriv ert årsmötes Mötes-ID   
4. Skriv in ditt namn   
5. Tryck på ”Join”   
6. Ange koden (”Password”): Skriv ev. lösenord   
7. För att ansluta med video (vi rekommenderar att ni gör det) tryck ”Join with Video”   
8. För att ansluta utan video tryck ”Join without Video”   
9. Vänta en liten stund på att mötesvärden ska acceptera din anslutning   
  
Anslut till zoom via datorn:   
  
I god tid innan mötet:   
1. Gå in på https://zoom.us och följ instruktionerna på hemsidan för att ladda ner Zoom.us på din 
dator och skapa ett konto.   
  
För att ansluta till mötet:   
1. Öppna Zoom.us på din dator   
2. Tryck på ”Home” högst upp   
3. Tryck på ”Join”   
4. Skriv in Mötes-ID (”Meeting ID”): Skriv ert årsmötes Mötes-ID   
5. Skriv in ditt namn, men kryssa inte i någon av rutorna för att ansluta med video och ljud   
6. Tryck på ”Join”   
7. Ange koden (”Password”): Skriv ev. lösenord   
8. Tryck på ”Join with Computer Audio”   
9. Vänta en liten stund på att mötesvärden ska acceptera din anslutning   
  

 Omröstning  
Om ni har ett digitalt möte går det att rösta på olika sätt. Exempel på röstningsförfaranden är att 
rösta via chattfunktionen, Zoom har en funktion för röstning ja eller nej, det går även att använda 
handuppräckning för att rösta bifall eller genom acklamation, som vid fysiska möten. Välj en metod 



  

den metod som passar den digitala plattformen ni använder och som ni känner er bekväma med.   
  
4H har en prenumeration på verktyget VoteIT, som möjliggör ett helt textbaserat möte eller som 
komplement till ett digitalt möte. Riksförbundet rekommenderar endast att VoteIT används av större 
länsförbund och stora klubbar, då det kan vara svårt att ha digitala möten med många deltagare.   
Detta med anledning av att det är tidskrävande att sätta sig in i systemet. Mer information 
om VoteIT och inbjudan till utbildning i verktyget skickas separat.   

  

Tips   
  
Studiefrämjandet, det studieförbund som 4H ingår i, har tagit fram tio tips för ett bra möte via nätet, 
se dessa tips nedan. De har även mer information på deras hemsida: 
https://www.studieframjandet.se/starta-studiecirkel/tips-for-digitala-moten/   
  
10 tips för ett bra möte via nätet:  
  
1. Tänk över vad det är för möte du ska ha och anpassa det digitala verktyget där efter.   
2. Bli kompis med det digitala verktyget du har valt. Testkör verktyget innan det blir skarpt läge. Be 
några att vara med och provköra.   
3. Ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med det digitala verktyget.   
4. Ha en tydlig agenda för vad ni ska göra på mötet, det är svårare att vara spontan på digitala 
möten.   
5. Ha en tydlig mötesformalia, till exempel. hur ska man kunna ställa frågor och hur/när de 
besvaras.   
6. Dela upp mötet i mindre tidsblock. Det är svårare att hålla fokus på distans. Ta en bensträckare 
minst var 45:e min.   
7. Försök att se alla som är med på mötet. Du som ledare ska göra ett upprop och ha två till tre styrda 
frågor som deltagarna ska svara på. Ett effektivt sätt är att alla deltagare får testa ljud och bild.   
8. Tänk över hur du ska få deltagarna att bli aktiva. Kan du använda andra verktyg så att mötet blir 
mer interaktivt?   
9. Ta det lugnt och tänk på att du också är under inlärning.   
10. Kroppsspråket återspeglas inte lika bra i distansmöten så var gärna trevligare än vad du skulle 
vara i verkligheten.   
  

Säkerhet 
På internetstiftelsen hemsida finns det tips för säkra digitala möten 
https://internetstiftelsen.se/nyheter/4-tips-som-haller-videokonferensen-saker/  
 


