Hej,
Jag ber att få hälsa er alla välkomna till årsmötet som kommer att
genomföras helt digitalt nu på lördag den 25 april med start kl. 13:00. Innan årsmötet, från kl. 9:00
kommer vi att ha ett presentationsmöte där motioner, propositioner, ekonomisk redovisning m.m.
presenteras så att vi ska kunna genomföra själva mötet smidigt. Presentationsmötet kommer att ske
via Microsoft teams och en separat inbjudan och info skickas ut till det.
Systemet vi kommer att använda oss av för det digitala mötet heter Easymeet. Ni kommer alla få
inloggningsuppgifter skickade till er under onsdag, ett automatiserat utskick från Easymeet. Följ
instruktionerna i mailet (se bifogade manualer i detta mail för extra hjälp) för att logga in på mötet.
Vi önskar att ni alla testar att logga in omgående efter att ni fått mailet och ni kan då se hur systemet
ser ut, samt läsa handlingarna för mötet. Titta på www.easymeet.se/support för svar på funderingar
hur det fungerar. För att systemet ska fungerar allra bäst, så ska Chrome användas som webbläsare,
så ladda ner det till er dator och testa er webbläsare via supportsidan i god tid innan mötet.
Inbjudningslänken från Easymeet kommer att skickas till denna mailadress, om ni vill ändra
mailadress behöver ni meddela kansli@danssport.se. Mailadressen blir användarnamnet i systemet
och det är en inloggning per mailadress. Om ni är fler från en förening som vill delta kan ni antingen
sitta tillsammans (om ni inte är så många), eller så kan ni be om en gäst-inloggning. På gästinloggningen kan ni bara titta på, då finns ingen rösträtt eller yttranderätt. Maila mig om ni vet att
det är fler från er förening som vill titta på mötet.

Samtliga möteshandlingar finns på www.danssport.se/forbundsmote/forbundsmote2020
Har ni inte fått några inloggningsuppgifter under onsdag så kolla först och främst er skräpkorg om
det hamnat där, om det inte heller finns där hör av er till mig via mail, kansli@danssport.se

Vi hörs och ses på lördag!
Hälsningar
Theres Frifarare
kansli@danssport.se
Mötesadministratör

