
Välkommen till SAU:s årsmöte 2020!     

Då var det dags igen! Vi från SAU-styrelsen ser fram emot årets årsmöte och vi hoppas att du också gör 

det! Varje barngrupp, musikgrupp, UV-scoutgrupp och tonårsgrupp är en del av SAU. Du som ombud är 

utsedd av din lokala grupp till att vara med och forma SAU för att din lokala grupp ska få bästa möjliga 

förutsättningar att bedriva er verksamhet. Stor uppgift – vi vet! Men det kan också vara inspirerande, 

spännande, och till och med intressant. Du får chansen att samtala, diskutera och påverka SAU och det 

du brinner för. Det är detta vi ska göra tillsammans på SAU:s årsmöte 2020! 

I år kommer detta att ske på ett annorlunda sätt. Istället för att få mötas i fysisk form kommer vi nu att 

få se varandra över skärmar. Det kommer förmodligen att bli annorlunda, kanske lite bökigt men det kan 

också bli spännande och roligt att få göra något för första gången! Vi kommer att behöva ha lite extra 

tålamod i år, tekniken kan strula och det kan komma att ta något längre tid, men vi har hopp om att vi 

kommer att lösa det tillsammans!  

VIKTIG FAKTA 

När är årsmötet?  

Söndagen den 7 juni kl 14.30 – 17.30 via verktyget ZOOM. 

Hur kommer det att gå till? 

Alla ombud kommer att få en länk och lösenord till er mail med inbjudan till videomötet på ZOOM. MEN 

vi uppmanar er att delta på årsmötet föreningsvis så att ni tillsammans deltar med en videoanslutning. 

Vi har förståelse för att det kan finnas undantag, ex p.g.a. isolering. När ni loggar in på mötet, namnge er 

som grupp.  Kommer ni att delta på flera videoanslutningar per förening kan ni namnge enligt 

ex; ”Bottnaryd 1, Bottnaryd 2 osv”.  

Vid anslutning till mötet kommer ni att släppas in av mötesvärden, ha tålamod om det tar lite tid. 

Det är bra om ni utser någon av er som ansvarar för tekniken. 

När ska jag registrera mig som närvarande ombud?  

Registringen öppnar 13.30 och pågår till 14.10 och kommer att fungera enligt följande; 

Ni kommer att bli inbjudna till ett registreringsmöte på ZOOM där ni får koppla upp er. Ni kommer att få 

inbjudningslänk och lösenord precis som till årsmötet. Ni kommer då att inför kameran visa er och säga 

ert namn samt vilket metodområde ni representerar. Vi kommer då i vanlig ordning att pricka av er mot 

anmälan och därefter upprätta röstlängden. Efter att ni har registrerat er kan ni avsluta det mötet och 

sedan kl 14.30 anslutna till själva årsmötet. Ni kommer att släppas in av mötesvärd, vilket innebär att 

om ni får vänta i ”lobbyn” en liten stund beror det på att flera vill registrera sig just då.  

Hur kommer den slutna omröstningen att fungera? 

Styrelsevalet ska enligt stadgarna ske med slutna sedlar. Årsmötet kan även besluta om att andra 

ärenden ska ske med votering. 

Röstningen kommer att gå till så att inför valet kommer en länk ges i chatten till ett Microsoft Forms-

formulär. Detta dokument aktiveras precis innan valet. Varje ombud får fylla i formuläret, observera att 

det enbart ska göras en gång per ombud. Det är bra om ni har med fler datorer/smartphones/surfplattor 



så att ni kan rösta samtidigt.  

I formuläret är det viktigt att ni uppger ert namn samt er mailadress, detta för att säkerställa att det är 

enbart ombud som röstar. Finns inte namn och mailadress med så räknas rösten som ogiltig. Skulle 

någon skicka in två röstningar kommer rösträknare att välja det första alternativet. 

Det är viktigt för er ombud att veta att vi tyvärr inte kan garantera en total anonymitet inför 

rösträknarna. Vi har vidtagit åtgärder som ska anonymisera även för rösträknarna men det finns en liten 

risk för åtkomst av information. Vi har därför valt att dra ner på antalet rösträknare från nio till två. Så 

fort valet är annonserat kommer informationen att raderas.  

 

Test inför årsmötet 

Vi kommer tisdagen den 2 juni kl 18:00 att genomföra ett testmöte för att förbereda oss på bästa sätt 

inför det riktiga årsmötet. Vill man vara med och testa så skicka namn och mailadress på en 

representant från er förenings/församling till info@sau.nu så kommer en inbjudningslänk att skickas. 

Övrigt praktiskt under mötet 

Vi kommer inte att använda chattfunktionen för att kommunicera med varandra utan den kommer 

enbart att användas för att praktisk funktion kring årsmötet. Därmed kommer moderator för chatt att 

förbehålla sig rätten att plocka bort olämpliga kommentarer. Moderator kommer också att förbehålla 

sig rätten att stänga av kamera och ljud på deltagare ifall det anses behövas samt hindra alla deltagare 

från att dela sin skärm. 

Support 

Under mötet kommer det att finnas tillgång till teknisk support. Ni kommer också en tid innan årsmötet 

få skickat instruktioner till er hur man använder ZOOM.  

Var hittar jag handlingarna? 

På www.sau.nu/handlingar- Bara att ladda ner/skriva ut. 

Mat och sånt? 

Vi kommer att ta en paus under mötet så vi uppmuntrar er att fixa fika tillsammans!  

 

Har ni frågor eller input om årsmötet, hör gärna av er till info@sau.nu. 

Träffas gärna tillsammans med de andra ombuden från din förening/församling och gå igenom 

handlingarna så att ni är väl förberedda inför årsmötet. 

Varmt välkomna önskar SAU! 

mailto:info@sau.nu

