Smålands FF bjuder in till
Representantskapsmöte 2021 7 februari kl. 15.00
Hur går ett digitalt möte till?
Mötet kommer att starta klockan kl. 15.00 den 7 februari.
Mötet kommer utföras stadgemässigt, den stora skillnaden är att vi istället för att ses
fysiskt möts digitalt i mötesverktyget Easymeet.
Easymeet är en digital mötesplattform som många idrottsförbund under de senaste
månaderna genomfört sina förbundsmöten med.
Ni som röstberättigad förening deltar, begär ordet, yttrar er, röstar och så vidare från
er dator.
Tekniska krav
Du som deltar behöver en egen dator med stabil internetuppkoppling.
Easymeet fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome, därav rekommenderar vi att ni
använder er av den.
För att prata behövs även en mikrofon. Vi rekommenderar att ni använder headset
(exempelvis telefonhörlurar).
Easymeet fungerar inte bra på surfplatta eller smartphone.
Varje enskild deltagare kommer att behöva en egen inloggning vilket kräver en egen
unik mailadress.
Möteshandlingar
Till mötet kommer möteshandlingar finnas tillgängliga på Smålands FF:s hemsida från
fredag 29/1.
Handlingar kommer också att skickas ut till alla anmälda deltagare.
Inloggning till Representantskapsmötet
Tisdagen den 2 februari kommer vi att mejla ut information om hur du som anmäld
deltagare loggar in på Easymeet för att delta på testmötet och huvudmötet.
Testmöte
Vi kommer att ha ett testmöte uppkopplat onsdag 3 februari kl. 18.00 - 20.00.
Här kan ni logga in under denna tid för att testa uppkoppling, bild och ljud från din
dator. Länk till inloggning är med i mejlet som kommer tisdag 2 februari.
Anmälan
För att delta krävs det att föreningen anmäler sitt deltagande via länken nedan.
En deltagare med e-post har föreningens rösträtt.
Anmäler föreningen fler deltagare så kommer de bara att ha föredragsrätt och
kommer alltså inte kunna rösta via sin inloggning.
Vi önskar er anmälan innan 2 februari för att förenkla administrationen.
Det går att anmäla ända fram till mötesstart men då tar vi inget ansvar för problem med
uppkoppling och andra tekniska och administrativa problem.
Anmäl föreningen: Webanmälan till Representantskapsmöte söndag 7 februari kl. 15.00
Varmt välkomna önskar styrelsen Smålands Fotbollförbund
Henrik Landén, kanslichef
036-345453 henrik.landen@smalandsfotbollen.se
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