
 
 
Föreslagen mötesordning med anledning 
av Covid-19 - DeCharge 2021 
  
Nedan följer förslag till ordningsregler kring stämmans genomförande:  
 

● Stämmopresidiet och justerare är på Juristernas Hus tillsammans för att kunna administrera 
stämman så smidigt som möjligt.  

● Det kommer inte i någon mån gå att rösta fysiskt på plats utan var och en måste vara ansluten 
från varsin elektronisk enhet till Zoom och rösta via det forumet.  

● Vid anslutning till Zoom kommer justerare dubbelkolla medlemskap genom att kolla 
legitimation, därefter kommer ni att skickas vidare till stämmorummet.  

● Anslut med fördel 30 minuter innan stämman börjar för att detta förfarande inte ska ta allt för 
lång tid, dvs 17:30. OBS! Om man inte ansluter till zoomlänken innan votering för en viss 
punkt finns ingen garanti för att du får delta i omröstning på denna punkt, då medlemskap 
måste kontrolleras och röstlängden uppdateras. Anslut därför i god tid (helst innan mötet 
börjar)!  

● Ange ditt fullständiga namn innan du kommer in i mötet.  
 
Under mötet gäller följande:  

● Kamera ska vara på under voteringar. Presidiet samt justerarna kommer dubbelkolla detta 
innan varje votering. Den som ej har kamera på riskerar att kastas ut ur länken. Detta för att 
säkerställa att det verkligen är medlemmen som röstar.  

● Mute ska alltid vara på och är förinställt när man ansluter till mötet. 
● Använd raise hand-funktionen (under participants/reactions) om du vill yttra dig under 

stämman. Ordföranden sätter upp dig på talarlista och fördelar ordet. Du kan också skriva till 
mötespresidiet genom att använda chattfunktionen.  

● Alla bisittare eller icke röstberättigade kommer placeras i ett s.k. breakout room medan 
rösträkning pågår. Ni släpps sedan in när voteringen är avslutad och innan resultatet 
meddelas.  

● Röstningen kommer huvudsakligen ske genom acklamation. I förekommande fall kan 
röstningen ske via poll-funktionen i Zoom där röstningen är anonym och resultatet når hosts 
(justerare) först, som dubbelkollar och sedan skickar till stämmoordförande. Resultatet 
meddelas därefter av mötesordförande.  

● Ordningsfrågor begärs genom chattfunktionen i Zoom.  
● Eventuella reservationer mot ett specifikt beslut skickas till sekreterare@jurstud.com senast 

kl. 23:59 den 10 mars.  
 
OBS! Vill man lämna stämman är det viktigt att skriva till en justerare att man lämnar, så att 
röstlängden kan uppdateras. Detta för att rösträkningen ska ske överensstämmande med röstlängd.  
 
Föreslaget stämmopresidium är Era Krasniqi och Marija Gorlova som ordförande respektive 
protokollförare. Föreslagna justerare är Victor Nåhls och Hans Kalderén. 
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