
Informasjon om digitalt årsmøte 

Årsmøtet i SAIH er annerledes enn tidligere og vi ber om tålmodighet og forståelse for at det ikke blir 

en like fin årsmøteopplevelse som det pleier. Likevel vil vi etterstrebe å gjennomføre de oppsatte 

sakene på en så god måte som mulig. 

 

Møteregler: 

- Man ber om ordet i chat, skriv replikk eller innlegg. Chatten finner du på kontrollbordet 

nederst i Zoom-vinduet, se rød pil under. 

- Alle deltakere får navn som «delegat X», «observatør X» eller sin funksjon 

- For å signalisere at man er klar til votering brukes «rekke opp hånda»-funksjonen. For å finne 

rekk opp hånda-funksjonen klikker man på «participants» nederst på skjermen… 

 

 

 

… og får opp dette vinduet til høyre: Når man har votert tas 

«hånda» ned. 

 

 

 

 

 

Valg: 

- Alle kandidater må være klare når de skal presentere seg og være sikre på at mikrofon og 

kamera er i orden. Du kan teste mikrofonen før du går inn i møtet:  

 



Dersom man ikke er klar i møtet under tidspunktet for å presentere seg vil man ikke få en ny 

mulighet. Alle kandidater har mulighet til å presentere seg selv (Arbeidsutvalg 3 min, Styret 

og Informasjonskomiteen 2 min og Landsråd, Kontrollkomité og Valgkomité 1 min) 

- Taletiden er streng i møtet grunnet tidsbegrensninger, og kandidater som bruker mer tid enn 

de har fått vil bli mutet. 

- Kandidater som ønsker å benke seg oppfordres til å si ifra senest dagen før årsmøtet slik at 

tidsplanen kan tilpasses slik at de kan presentere sitt kandidatur til flere valg 

- Allikevel er det fullt mulig å benke seg på selve valgdagen, frem til rett før valget skal 

avholdes. Årsaken til oppfordringen om å benke seg tidlig er at navnene må legges inn i 

stemmeskjemaene som sendes til delegatene.  

- Om man ikke har varslet valgkomiteen (valnemnd@saih.no) eller Beathe Øgård 

(<beathe.ogard@outlook.com>) i forkant (senest dagen før) er det ikke sikkert man får tid til 

å presentere sitt kandidatur til andre verv enn det man opprinnelig har stilt til. Man vil likevel 

bli lest opp som kandidat og få navnet sitt i skjema så lenge man sier ifra noen minutter før 

valget skal gjennomføres. 

- Det er kun anledning til å presentere sitt kandidatur til landsråd én gang, selv om man benker 

seg til forskjellige plasser i landsrådet 

 

Avstemninger og resultater 

- Alle voteringer på årsmøtet vil skje gjennom voteringssystemet Enalyzer 

- Ved hver votering mottar hver delegat en lenke til avstemningen på e-post 

- For å bli tilsendt lenke må du «rekke opp hånda» i møtet. Når du har stemt tar du ned hånda. 

- Delegater må ha e-post og nettleser lett tilgjengelig gjennom hele møtet, for eksempel på 

telefon. 

- Skjemaene settes opp av administrasjonsrådgiver i SAIH og overvåkes av kontrollkomité i et 

separat møte. Resultatene fra valget deles deretter med ordstyrerbordet. 

- Det vil sendes ut en prøvevotering i forkant av årsmøtet slik at delegatene kan gjøre seg kjent 

med Enalyzer-systemet som skal brukes under årsmøtet. Dette vil foregå under formøtet 

torsdag 23.04, men sendes også ut til delegater som ikke er påmeldt formøtet.   

- Kandidater som bare skal dukke opp i møtet for å presentere seg bør logge inn i god tid, da 

det kan skje forskyvninger i tidsskjema og saken kan starte før det som er anslått i tidsplanen. 

- Send veldig gjerne en versjon oversatt til engelsk av valgtala/presentasjonen din til 

valnemnd@gmail.com og am@saih.no senest torsdag 23. april, for å gjøre jobben til tolkene 

litt lettere ☺  

 

Annen info: 

- Oversettelse vil bli gitt på engelsk i integrert løsning i Zoom av to profesjonelle tolker. Guide 

til å skru på oversettelse vil sendes ut til de som har bedt om det i forkant av årsmøtet. 
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