Distansmöten
Webbaserade videomöten
Det flesta verktyg för webbaserade videomöten har både kostnadsfria versioner och
betalversioner. Några av de vanligaste är Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Skype.

Techsoup

Föreningen Techsoup samarbetar med flera programvaruföretag för att erbjuda donationer av
olika datorprogram till ideella föreningar, bland annat Zoom och Microsoft.
Läs mer om digitala tjänster till din bygdegårdsförening: www.techsoup.se/content/digitalatjänster-till-din-bygdegårdsförening
Telefonmöte
Om deltagarantalet inte är alltför stort kan även ett telefonmöte fungera. Det finns både
kostnadsfria tjänster: Telekonferensen och Free Conference Call, samt tjänster som kostar:
exempelvis Telias Telemöte Rörligt som säkerställer att mötet är unikt.
Per capsulam-möte
Om föreningen inte kan genomföra sitt årsmöte fysiskt eller digitalt, finns det möjlighet att göra
det per capsulam. Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift istället för
muntligt. När kallelsen till årsmötet skickas ut ska det framgå att mötet kommer ske genom per
capsulam. Handlingar som mötet behandlar skickas ut eller bör finnas tillgängliga digitalt och på
föredragningslistan ska det finnas ett förslag till beslut på varje punkt. Alla ombud ha möjlighet
att kommentera på alla punkter. Det ska framgå i instruktionerna när svar senast ska vara inne,
samt till vilken adress. När tiden gått ut återkopplar mötesordförande resultat och protokoll
uppförs. Per capsulam passar när ett fåtal frågor behandlas för beslut. Tänk på att det
demokratiska samtalet försvåras i den formen för årsmöte, att ta upp frågor som bör ha en
demokratisk diskussion i per capsulam är inte rekommenderat.
Läs mer på: bygdegardarna.se/foreningsarbete/distansmoten

Utbildning i hur man håller årsmöten på distans

Det finns goda exempel på hur årsmöten på distans kan genomföras med gott resultat, även
med liten erfarenhet av digitala möten.
Den 21 januari 2021, kl. 18.30–20.30 arrangerar Bygdegårdarnas Riksförbund en utbildning i
årsmöten som genomförs digitalt eller per capsulam. Utbildningen hålls av Anna Bergkvist,
grundare av Styrelsepost, föreläsare och författare inom föreningsorganisation.
Under kursen kommer vi gå igenom formerna för de olika alternativen, hur mötet kan läggas
upp för att skapa så demokratiska förutsättningar som möjligt, bidra till att olika målgrupper
kan delta och tips på vägen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.
Vi kommer även ge information om hur Studieförbundet Vuxenskolan kan vara ett stöd i ert
arbete med årsmötet.
Håll utkik i kalendariet för mer information och anmälan:
bygdegardarna.se/var-verksamhet/kalendarium
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