
Regionstämma Equmenia Öst 2020 

Årets regionstämma för Equmenia Öst blir som så mycket annat detta år, dvs. vi ställer om och gör på 
annat sätt. 
Vi kommer att genomföra stämman digitalt. Presidiet och styrelsen för Equmenia Öst kommer att 
finns på en och samma plats. 
Detta blir självklart en utmaning både för presidiet och ombud, men tror att vi skall lösa det på ett 
bra sätt. 

Vi har två delar som vi funderat lite extra på nu när vi inte kommer att kunna träffas rent fysiskt. 
 
Hur säkerställer vi att det är de ombuden som är med som skall vara med? 
Hur genomför vi röstningsförfarandet? 

Därför kommer här lite instruktioner inför stämman som jag vill att ni som förening och i synnerhet 
du som ordförande läser igenom. 
Anmälan 
Anmälan görs på Equmenia östs hemsida där du också hittar handlingarna: 
https://equmeniakyrkan.se/kalender/regionstamma-equmenia-region-ost/ 

Samtidigt som denna anmälan görs vill vi att du som ordförande i föreningen mailar till Christer på 
Equmenia Öst. Namnen, förening och mailadresserna till era ombud. 
Det finns möjlighet att bara vara med som deltagare, men då utan rösträtt. 

Vi kan på det sättet samköra listorna så vi vet att det bara är ombud som är med och röstar. 
Maila till: 
christer.gustafsson@equmenia.se 

Fullmakt 
När du som ordförande mailar in mailadresser till ert/era ombud som skall representera er förening, 
så vill vi också att du skickar med en bild/kopia av undertecknad fullmakt för ert/era ombud. 

Se mailadress ovan. 

Röstning under stämman 
Här finns en uppsjö av tänkbara plattformar och idéer hur det skall gå till, men vi kommer att välja 
enklaste möjliga form så det blir följande förslag: 
Varje röstberättigat ombud ser till att man har en grön och en röd lapp som man använder vid 
röstningen. Det ombesörjer man själv hemma i föreningen. 

Inloggningsuppgifter 
Någon dag innan stämman börjar kommer varje anmält ombud få en länk via mail som man går in på 
för att komma till stämman. Vi kommer att använda oss av zoom som plattform för stämman. 
Brukar funka fint att komma igång, ev. kan du behöva ladda hem en liten programvara, med det får 
du i så fall instruktioner om på skärmen. 
Dagen då stämman genomförs vill vi att du ombudet/ombuden går in via länken du fått i god tid så vi 
säkerställer att ljud och bild fungerar. Vi öppnar incheckningen 30 minuter innan stämman börjar, 
men du behöver logga in dig senast 15 min innan det börjar. 
 
För test av videolänk 
För dig som kommer vara med på stämman erbjuder vi ett tillfälle då du kan logga in dig på zoom och 



testa så allt fungerar med bild och ljud. Då kommer någon att möta dig där och du kan bekanta dig 
med Zoom som plattform för stämman. 

Torsdagen den 8/10 kl.19-20.00 är denna möjlighet öppen och du går in på länken nedan.  

 https://zoom.us/j/98895398089?pwd=UmI1K2U2WTB5dFJ1TTNXTFlUWHE5Zz09 

 

Om detta mail har gått till fel person i föreningen så vill jag att du för det vidare till rätt person. 

Och sist men inte minst: Glöm inte att anmäla era ombud senast 7/10 

 

Välkomna med! 

 

Christer Gustafsson 
Equmenia Öst 

 

 

 


