Guide til Zoom og stemmeafgivelse i Assembly
Conference Voting i forbindelse med ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9.1.2021
Sådan deltager du i online mødet via Zoom
Online mødet foregår via Zoom, som ligger gratis til download på nettet.
Log gerne på 10 min. før, så vi kan starte i god ro og orden.
Mødet starter den 9. januar 2021 kl. 10.00
	Vi anbefaler, at du downloader Zoom til din pc/Mac i god tid inden mødet, og ikke kører Zoom i browseren. Mange
brugere melder om problemer med Zoom aktiveret direkte i browseren.
	I separat pdf finder du en udførlig guide til at komme i gang med Zoom på både pc og Mac, herunder information
om, hvordan du på forhånd tester dit kamera, mikrofon og højttaler.
	Du bør bruge pc/Mac. Tablet/iPad/iphone kan bruges, hvis ikke andet er muligt, men oplevelsen bliver ikke så god.
	Dagen før mødet modtager du via mail et link og et password, som du skal bruge til at logge på mødet. Får du
tekniske problemer, kan du ringe til Emil på tlf. 5361 7607 eller Gitte på tlf. 6131 1654.
	Ønsker du ordet på mødet, skal du trykke på ’Chat’ i bunden af Zoom-skærmen og skrive til hosten, at du ønsker
ordet og skrive din navn + kreds – så sørger dirigenten for, at det sker, når det er muligt:

Sådan afgiver du din stemme i Assembly Conference Voting
Afstemningerne foregår ikke i Zoom, men i et separat system kaldet Assembly Conference Voting, der er udviklet til
at holde afstemninger online på sikker vis. Se her en kort video, der viser hvordan du logger på og stemmer i Assembly Conference Voting. Bemærk, at vores møde kun opererer med én adgangskode, nemlig valgkoden.
Repræsentanter skal logge in på Assembly Conference Voting kl. 9.45
Vi sender dig en invitation til Assembly Conference Voting dagen før mødet med anvisning på, hvordan du kobler dig
til systemet. Du får også en valgkode, så vi kan være sikre på, at du er retmæssige deltager i mødet. Løber du ind i
tekniske problemer, kan du sende en mail til emil@autismeforening.dk, som vil sørge for en løsning.
I løbet af mødet vil dirigenten præsentere de afstemninger, der knytter sig til dagsordenen, og vejlede i, hvad der
skal stemmes om.
Din stemmeafgivning foregår i den fane (vindue) på din pc, hvor du har Assembly Conference Voting åbent eller på en
separat device – fx din smartphone. Du får vist et tydeligt afstemningstema på skærmen, og du vil kunne se, hvor du
skal markere din stemme. En afstemning vil typisk foregå over et angivet, kort tidsinterval, og du vil kunne følge det
samlede antal stemmer, mens afstemningen foregår. Efter hver afstemning oplyser dirigenten resultatet på Zoom.

