
Arbetsordning avdelning Kalmar läns digitala årsmöte 

 
1. Digitalt årsmöte den 5 oktober 2021 kl. 17-19 

Anmäl ditt deltagande i aktivitetsportalen på hemsidan. 

Årsmötet genomförs i realtid i mötessystemet Easymeet. Årsmötet öppnar den 5/10 kl 17:00 och 
avslutas kl 19:00. För att delta i mötet behöver du en läsplatta eller en dator för bästa funktionalitet  
och för att rösta så behöver du en egen inloggning till systemet. Många arbetsgivare har brandväggar 
som hindrar dig från att logga in i Easymeet så det bästa är att använda en egen enhet. Smartphone 
kan användas, men då fungerar inte kamerafunktionen, samt att mötessystemet inte är optimerat 
för mobilen.  

 
2. Mötets innehåll 

På mötet fattas det beslut om de punkter som finns med på föredragningslistan, vilka följer 
av Vårdförbundets stadga. Föredragningslistan finns på hemsidan. 
 

3. Arbetsformer 
• Avdelningsordförande hälsar välkommen 
• Mötesordförande leder deltagarna genom mötet samt öppnar och stänger punkter. 
• Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets diskussioner. Du begär ordet i Easymeet 

och talartiden är två minuter.  
• Alla mötesdeltagare kan lämna förslag på de punkter som finns i föredragningslistan. 

Det kallas att lägga ett yrkande och görs skriftligt i Easymeet. 
• Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets omröstningar via i Easymeet. 

 

4. Omröstningar 
Alla avdelningens medlemmar kan anmäla sig till mötet. Vid anmälan upptas medlemmen i 
röstlängden och har därmed rösträtt på mötet. Beslut fattas med enkel majoritet i Easymeet. 
 

5. Val 
• Valpunkten sker stegvis genom att ett uppdrag i taget väljs. Ordningen är 

o Avdelningsordförande 
o Vice avdelningsordförande 
o Beslut om antal ledamöter i avdelningsstyrelsen, utöver de redan valda 
o Styrelseledamöter 
o Kongressombud 
o Ersättare till kongressombud 
o Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
o Valberedare 

• De som kan väljas är de som är nominerade inför mötet, nomineringar från golvet 
kan alltså inte ske.  

• I de fall där det finns en så kallad ”inträdesordning”, exempelvis i valen till 
kongressombud och ersättare där antalet kongressombud som får delta i kongressen 
från respektive avdelning avgörs senare, utgörs inträdesordningen av antalet röster i 
fallande ordning. Vid lika antal röster avgör lotten i de fall det blir aktuellt.  


