
Till Medlemmar i Höglandskyrkan Sävsjö 

 

Då inbjuder vi er alla som är medlemmar i Höglandskyrkan till det 110:e årsmötet i församlingens 

historia. Vi hade naturligtvis önskat att vi kunde haft ett årsmöte som en stor festhögtid tillsammans. 

Nu är ju inte detta möjligt utan det blir ett digitalt årsmöte med de möjligheter och begränsningar 

som det ger. 

 

Instruktioner till mötet. 

Tidpunkten för årsmötet kommer att vara 28 februari kl 10.00.  

Vi kommer att använda verktyget Zoom för årsmötet med möteskod 869 987 8908 och lösenord 

hk1234. Har du inte laddat ned appen till din dator eller telefon måste du göra det innan mötet. 

Materialet inför årsmötet finns på Höglandskyrkans hemsida, eftersom du läser detta brev har du fått 

en länk till åtkomst av materialet. Skulle du önska att få materialet i pappersform, hör av dej till Bert 

Runesson. 

Vi kommer att föreslå mötet att presidiet består av sittande ordf, v ordf och sekreterare som då 

kommer att sitta i kyrkan. 

Om du tycker det är krångligt med tekniken kan vi bereda plats för några att sitta i kyrkan, vi får ju 

vara 8 plus medverkande i kyrkan, hör av dej till Bert Runesson i så fall. 

Vi kommer att ha en digital mötesvärd (Johan Palmberg) som välkomnar de som ansluter. Han 

kommer också ansvara för ordningen på talarlistan och bevaka chatfunktionen. 

För att begära ordet kommer vi använda chat-funktionen, klicka på chat-knappen och skriv ditt namn 

så syns ordningen i talarlistan 

Ha alltid din mikrofon avstängd när du inte har ordet. 

När det är dags att fatta beslut eller rösta - Tyst acklamation  

När mötesordföranden uppfattar mötet vara redo att gå till beslut kommer han/hon att formulera 

det som ”Jag bedömer att mötet är redo att gå till beslut. Någon däremot?” Du bifaller genom att 

vara tyst. Den som är emot att gå till beslut skriver det i chatten. I nästa steg läser mötesordföranden 

upp förslag till beslut, och frågar ”Någon däremot?” Du bifaller genom att vara tyst. Den som är emot 

förslaget skriver det i chatten. Om mer än hälften av ombuden skriver att de är emot beslutet är 

förslaget nedröstat. 

Rösträknarnas uppdrag, när beslut fattas genom tyst acklamation finns rösterna att räkna i chatten 

vid eventuell votering. Antalet som skriver i chatten att de är emot presenterat förslag avgör 

beslutets utgång. 

Reservationsrätt, alla ombud har rätt att reservera sig mot beslut som mötet tar. Skriv i mötets chatt 

att du reserverar dig.  

 

Styrelsen Höglandskyrkan Sävsjö. 

Bert Runesson,  bert@runesson.nu   076 166 02 40 

mailto:bert@runesson.nu

