
Inför: FET Stormöte 2020-11-19 
Plats: ZOOM 
Börjar: 14.30 
 

Grundläggande 
● Mikrofon ska endast vara på om man får ordet för att undvika 

bakgrundsljud från andra håll. 

● Videokamera är inte obligatoriskt men uppskattas. 

● Alla deltagare deltar via en egen enhet för att röstningen ska fungera. 

 

Gå med i möte 
Alla medlemmar kommer innan den 19:e november få ett mejl med mötes-ID 
till stormötet. OBS! Kolla skräpposten om det finns där, annars mejla 
es-ordf@utn.se. 
 
När du går med i mötet kommer du automatiskt hamna i ett väntrum. Där 
kommer ditt namn att prickas av i medlemslistan och sen blir du insläppt i 
mötet. Man har rösträtt endast om man är medlem.  
 

Begära ordet 
För att få ordning i mötet när man vill tala så kommer man kunna begära ordet 
via chattfunktionen (till ALLA) i zoom. Det går till så att när man vill tala så 
kommenterar man enligt ordlista nedan och stormötesordförande kommer då 
dela ut ordet till den som kommenterat. 
 

Vad vill du 
göra? 

Kommentera  Förklaring 

Begära ordet  Ord  När du har något att säga som inte passa in på 
nedanstående 

Kandidera  Kandidera  När du vill söka post 

Ordningsfråga  Ordningsfråga  Fråga av typen ”bör inte valförfarandet hanteras så här?” 

Replik  Replik  Som svar på direkt tilltal, går före i talarlistan 

Kontrareplik  Kontrareplik  För att svara på direkt tilltal i replik, går före i talarlistan 

Yrkande  Yrkande  Ett tydligt förslag eller begäran (ofta som en att-sats) 

Sakupplysning  Sakupplysning  Inlägg i upplysningsform som svar på sakfråga (eller 
outtalad sakfråga) och får inte innehålla argument. 
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Röstning 
Vanligtvis brukar de flesta beslut fattas via acklamation (ropa ut ja när man är 
för eller emot). För att undvika kaos när beslut ska fattas kommer samtliga 
omröstningar och val ske via zoom-polls. Det går till så att när det är dags för 
val kommer en ruta ploppa upp på din skärm där du kan rösta på det du vill. 
Exempelvis om mötesordföranden säger “kan stormötet välja att godkänna 
propositionen…” så kommer du ha möjlighet att svara ja/nej/blank. Vad du 
väljer är helt anonymt och man kommer inte kunna se vad andra röstat på i 
realtid utan resultatet presenteras sedan när röstningen är avslutad. 
 
Skulle man vara emot något och röstar nej så brukar man av tradition ha rätt att 
yttra sig och tala för sin sak innan slutgiltigt beslut fattas. Detta går till så att man 
begär ordet i chatten efter första omröstningen och om man vill förklara hur 
man tänkt har man chans att göra det, annars så fastställs beslut genom 
omröstningsresultatet. 
 
Vid röstning har man 20 sekunder på sig att rösta, tänk på att aktivt delta. Om 
man inte röstar efter 20 sekunder räknas din röst som blank. 
 

Valprocess 
Själva valprocessen kommer gå till på precis samma sätt som den skulle gjort 
under ett vanligt sals-stormöte. Först presenterar valberedningen de 
nominerade där de presenterar sig kort och stormötet får möjlighet att ställa 
frågor till de nominerade. Sedan kommer stormötesordförande att ställa en 
fråga om det finns några kandidater i “salen” och då kommer du kunna 
kandidera genom att kommentera “kandiderar” i chatten. 
Varje kandidat kommer sedan presentera sig kort, därefter har stormötet 
chansen att ställa frågor till kandidaterna. När alla har presenterat sig skickas de 
ut i väntrummet och väntar på att omröstningen blir klar, i väntrummet kan 
man varken se eller höra vad som sägs under mötet. När beslut är taget släpps 
kandidaterna in i mötet igen och resultatet meddelas till dem. Om det är flera 
som har kandiderat till posten, undvik offentliga gratulationer och uttryck efter 
kandidaterna kommit in igen! 
 


