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Detta skickas till förtroendevalda samt alla föreningsadresser
 
Hej.
 
Hur går det med ert arbete inför årsmötet? Vi hoppas att det går bra. Ganska
många föreningar har hört av sig med allt från frågor kring formalia på mötet
till hjälp med etiketter eller hjälp att lägga in mötet i kalendern på hemsidan.
Vi har utefter frågorna vi fått, uppdaterat informationen på 
https://celiakifortroendevald.se/forbundsinformation/infor-arsmotet/              

Ni har säkert kommit olika långt i ert arbete inför årsmötet. Några har redan
haft mötet, men alla ska nu ha skickat ut kallelsen.

Att tänka på inför årsmötet:
Lägg ut handlingarna på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.
Lägg in årsmötet i kalendern på hemsidan.
Kontrollera att de som föreslås sitta i er styrelse samt de som anmält sig
till att delta på årsmötet, har betalat medlemsavgiften för 2021. Har de
inte gjort det, är de inte medlemmar och kan varken väljas eller rösta.
Ha ett testmöte på Teams med styrelsen i god tid innan mötet för att
testa Teams.
När ni skickar ut länken till Teamsmötet till dem som ska delta, informera
om följande:

Alla deltagare som kan, ska ha kameran på vid upprop av röstlängd
samt vid röstning (om någon inte har möjlighet att vara med i bild,
måste hen ge sig tillkänna med namn vid upprop och eventuell
handuppräckning)
Mikrofonen ska vara av när man inte pratar
Ordet begärs genom att skriva i chatten
Använd hörlurar
Sitt i så tyst rum som möjligt

Behöver ni hjälp med något? Det kan vara allt från att lägga upp mötet i
kalendern på hemsidan till att kolla om anmäld deltagare betalat eller till att få
tag på årsmötesordförande. Mejla till  info@celiaki.se . Men vänta inte för
länge.

Tips: boken ”Digitala årsmöten”. Beställs här:
https://idealistas.se/bocker/digitala-arsmoten/  
 
Hälsningar
 
Therese Schultz & Katarina Verbeet
Svenska Celiakiförbundet
Blekingegatan 28
118 56 Stockholm
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Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här
 
Integritetspolicy, hur vi hanterar personuppgifter
 
Om Celiakiförbundet https://www.sebroschyr.se/SvenskaCeliakiForbundet/WebView 
 
www.celiaki.se
facebook.com/celiakiforbundet
Instagram: svenskaceliakiforbundet
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