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Hur deltar jag i en digital riksstämma med Svenska Folkdansringen 
Vi kommer att använda två program, ett videoprogram så att vi ser och hör och ett mötesprogram så 

att vi vet var vi är i agendan, vem som vill ha ordet, mm. 

Det är som alltid viktigt att distrikten stöttar sina ombud och denna gång ser över den tekniska 

lösningen och vad som krävs, och hjälper till så ombuden kan utföra sitt uppdrag. 

Vad behövs? 
Du behöver en komfortabel sittplats som är ganska tyst, en stabil uppkoppling, en dator eller platta 

med webbkamera och mikrofon. Samt eventuellt lite annat, men främst detta. 

En komfortabel sittplats 
Det här mötet kommer att ta en stund. Även om vi lägger in pauser här och var, så kommer det att bli 

åtskilliga timmar under stämmohelgen. Så välj inte den gamla pinnstolen, utan sätt dig bekvämt. Bra 

ljus så att du syns på videon (helst ljus mot ditt ansikte). Placera datorn/plattan i bra höjd så den är 

lätt att läsa på och du enkelt når att knappa in svar när det behövs. Glöm inte förlängningssladden 

och laddaren, det här tar ju en stund! 

En stabil uppkoppling 
Det funkar med alla snabba nät, vanligen även ADSL och Mobilt 4G. Det du bör prova är att titta på 

ett program på SVT play eller ett klipp på Youtube. Kan du göra det utan att det blir pauser 

(buffring)? I så fall funkar det nog bra på stämman också. Är du tveksam om det fungerar, fundera på 

om det finns någon föreningslokal med bra uppkoppling du kan låna? Eller kanske ett arbetsrum på 

något kontor som står tomt på helgen. Du har tid på dig, fråga runt bland vänner och bekanta. Se till 

att det blir bra. När du bara tittar på andra som talar, kan du stänga av videon från din dator, det 

sparar kraft både hemma och centralt. Glöm inte slå på den för närvarokontrollen bara! 

Dator/Platta 
Det behöver inte vara något nytt och jättesnabbt, de flesta fungerar. De två program vi använder 

kopplas upp via webbläsaren (chrome, edge, firefox). Se bara till att webbläsaren är uppdaterad. Du 

behöver också en kamera (den inbyggda duger utmärkt) och en mikrofon. Telefonens headset med 

mikrofon går oftast att koppla in i datorn. Saknar datorn webbkamera? Finns billiga i 

elektronikhandeln och detta är säkert inte sista videomötet som ert distrikt kommer att delta i. 

Eftersom vi använder två program bör skärmen inte vara jätteliten. Enklast är det om du får plats 

med att visa ett filmklipp samtidigt som du kan läsa på ett dokument samtidigt, se exempel.

 



2020-06-28   

2 
 

Annars kanske du har tillgång till två maskiner, en dator/platta som får visa videoprogrammet och en 

telefon/platta där du kan ha mötesprogrammet? Det kan till och med vara bekvämare. 

Den enhet som används till mötesprogrammet (men inte video) kan vara vilken platta/telefon som 

helst, så länge den har webbläsare (hyfsat uppdaterad) och internettillgång hela mötet. Det är lite 

data som skall överföras, ungefär som att läsa några artiklar i en lokaltidning.  

Rundgång 
Fienden på alla möten med många deltagare är att det blir rundgång mellan mikrofoner och 

högtalare. Ett sätt att minska risken är att använda hörlurar eller headset. Då kan inte ljudet smita 

vidare och det kanske hörs bättre också? Det andra sättet vi använder är att stänga av (”mute”) 

mikrofonerna när det inte är vår tur att prata. Det löser ju det andra problemet också som är 

störande ljud från bakgrunden (smällande dörrar och glada hundar). 

Sitta tillsammans 
Funderar ni på att sitta flera ombud i samma rum, så att ni kan diskutera under mötet? Vi kommer 

att lägga in pauser när man kan ringa och stämma av, så enklast är kanske var och en för sig. Vill man 

ändå sitta tillsammans så tänk på rundgångsrisken, endast en dator i rummet får har ljud på när 

någon av er skall prata. Klarar ni er på en gemensam dator med större skärm för videon och alla har 

varsin platta med mötesprogrammet? 

Hjälp 
Vi kommer att anordna provtillfällen där ni kan testa er utrustning och det sedan finns några dagar 

att justera saker på innan det blir allvar på stämmodagarna. Allt skall kännas bra innan stämman 

börjar. 

Det kommer att finnas särskilt utsedda teknikvärdar under hela mötet som ni kan ringa/mejla om 

något börjar krångla, de kan sedan lotsa er rätt igen. Det enda som är svårt att hantera akut är en för 

dålig uppkoppling. 

Hur kopplar jag upp mig? 
Det kommer mejl med inloggningsuppgifter, där kan man klicka på länkar för att komma rätt.  

Under stämman så blir det sedvanlig närvarokontroll. Alla ombud måste ha sitt eget mötesprogram 

öppet, så att rösträkningen blir rätt. 

Katastrof 
Vad händer om allt bryter ihop? Risken är liten, vi har valt leverantörer med stor kapacitet. Men allt 

kan hända och då blir det en paus, precis som vid ett strömavbrott i stämmolokalen. Skillnaden nu är 

att ingen måste hinna med tåget hem… 

Så hur funkar det? 
Du ser och hör den som pratar i videoprogrammet. Samtidigt i mötesprogrammet ser du var vi är i 

agendan och kan läsa yrkanden.  

Tryck på en knapp för att begära ordet (talarlistan håller reda på ordningen), tryck på en annan 

knapp för att ställa en ordningsfråga.  

Ibland dyker det upp en fråga/omröstning på skärmen från mötesledarna, då trycker du på 

ja/nej/avstå. Sedan summeras rösterna och redovisas. Det går att se vilka ombudsnummer som 

röstat och är det en öppen omröstning, så ser du hur alla röstat. Precis som om vi satt i salen med 

varsitt nummerkort. 
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Tidplan september 
Vi börjar med att prova så att allt fungerar, se till att vara med på ett möte varje vecka. Exakta tider 

får du i ett annat dokument, i augusti. 

Vecka 36: två vardagskvällar kommer det att anordnas testmöten för videoprogrammet, ger dig 

möjlighet att prova din utrustning och våra teknikvärdar hjälper dig få allt rätt. 

Vecka 37: två vardagskvällar kommer det att anordnas testmöten för mötesprogrammet, ger dig 

möjlighet att bekanta dig med hur programmet fungerar. Våra teknikvärdar hjälper dig få allt rätt. 

Och sedan på lördag/söndag förmiddag och eftermiddag är det äntligen dags för stämman. 

Välkomna till en bra stämma! 


