2021-03-31
Till medlemmarna i fria gruppen

Välkommen till Sällsynta diagnosers DIGITALA
förbundsårsmöte lördag 24 april 2021, kl. 9.30-13.00
Det ordinarie förbundsårsmötet 2021 i Riksförbundet Sällsynta diagnoser genomförs digitalt, på
grund av Coronaviruset. Årsmötesförhandlingarna äger rum lördagen den 24 april, kl. 9.30-11.30.
Därefter följer en kort paus; sedan blir det en programpunkt med samtal i grupper, vilken avslutas kl.
13.00. Diskussionstema är medlemsföreningarnas verksamhet i relation till pandemin.
Zoom
Vi kommer att använda ett program som heter Zoom-möte Du kan titta på följande video (på
engelska), för att få en uppfattning om hur det fungerar.
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
För att delta i ett Zoom-möte behöver du ladda ner programmet Zoom på din dator eller mobil och
vara uppkopplad under mötet. Möten med Zoom är kostnadsfria. Fungerar både på dator och
smartphone.
Inspelning
Årsmötet spelas in, dock endast för internt bruk. Om du inte vill synas på bild i inspelningen, så stäng
av kameran.
Bilagor/årsmöteshandlingar
Till denna inbjudan hör anmälningsblankett (bilaga), mer information om Zoom (på nästa sida) samt
årsmöteshandlingarna som laddas ner från Sällsynta diagnosers hemsida. Där finns även en lista över
bilagorna. Se rubrik LÄNKAR.
http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/
Utse en talesperson
Vid en eventuell omröstning på årsmötet, har fria gruppen en röst. Om ni i gruppen vill, kan ni utse en
talesperson i förväg. På deltagarlistan anges vilka som ingår i fria gruppen. Listan blir färdig tisdag 20
april och kommer då att distribueras till samtliga anmälda. Du som är medlem i fria gruppen och vill
vara talesperson, maila onsdag 21 april till info@sallsyntadiagnoser.se Är det flera personer som
kandiderar, kommer ni få varandras kontaktuppgifter och kan lösa detta sinsemellan.
Anmälan
Anmälan görs på den bifogade anmälningsblanketten, senast måndagen den 19 april, via e-post.
mailto:info@sallsyntadiagnoser.se
Zoom-länken för årsmötet skickas ut 20 april, tillsammans med deltagarlistan.
Välkommen med din anmälan!
Bästa hälsningar

Malin Grände, kanslichef
Bilaga: Anmälningsblankett (.docx och .pdf)

Mer om Zoom
Om du har kamera i din dator/mobil, kan du visa dig på bild för övriga mötesdeltagare, om du så
önskar. Men annars räcker det om du har mikrofon och hörlurar/högtalare inbyggda i eller anslutna
till datorn/mobilen. Då hör du vad som sägs på mötet och kan själv delta i diskussionerna.
För att du ska kunna delta i årsmötet, kommer vi att ett par dagar före mötet skicka ett mejl med en
mötesinbjudan som innehåller en Zoom-länk (med mötes-ID). När du sedan klickar på länken,
kommer du automatiskt att anslutas till mötet. Strax före årsmötet 24 april, kommer du ha möjligheten
att koppla upp dig från och med kl. 09.15, så att du kan testa att allt fungerar.
Tips: Du kan förstås ladda ner Zoom-appen redan före mötet (https://zoom.us/download) och läsa
mer om denna app, https://zoom.us/

