
  

  

INSTRUKTION HÖSTMÖTE 13 Oktober 2020  1  

  

  

  

  

  

Instruktion Höstmöte 2020  

Då sektionsmötet kommer vara digitalt följer här en lättare instruktion. 

  

Innan mötet 
 

För att kunna delta på höstmötet måste du vara medlem i sektionen. 

Det blir du genom att logga in på https://maskinteknologsektionen.se med LiU-id 

och trycka på ”bli sektionsmedlem” under ditt konto. 

 

In- och utcheckning  
För att vi ska veta hur många som deltar på mötet behöver du checka in vilket 

du gör genom att klicka på checka in på http://maskinteknologsektionen.se/vote/. 

Checka ut görs på samma sätt. Under vissa punkter kan Styret pausa in- och 

utcheckningen för att röstlängden ska stämma och då kommer det inte gå att 

checka in eller ut.   

  

OBS! Om du lämnar datorn när mötet inte är på paus är det viktigt att 
du checkar ut så att röstlängden stämmer vid en eventuell omröstning. 
När du återvänder får du checka in igen.   

  

Röstning  
Under mötet kan vi under några tillfällen rösta. För att en röstning ska 

godkännas måste alla incheckade medlemmar lägga sin röst. Det går endast att 

rösta en gång per röstning.   

  

OBS! Även om du lägger ner din röst måste du rösta för att röstlängden 
ska stämma.  

1. Gå in på voteringsfliken på MTS hemsida.   

2. Tryck på knappen Ladda omröstning   

3. Tryck i ditt val  

4. Tryck på rösta  

  

  

  

https://maskinteknologsektionen.se/
http://maskinteknologsektionen.se/vote/
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Zoom 
För att vara på mötet behöver du delta i Zoom. På Zoom kommer all 

kommunikation ske. 

 

Textkanaler 
I chatten på Zoom kommer det finnas tre alternativ att skicka till. 

  

- Information: Här kommer Styret att skicka ut info under mötet.   

 

- Hjälp: Om du har tekniska problem eller behöver hjälp skriver du i denna 

kanal  

 

- Frågor: Här kan du ställa frågor i textformat till mötet och då kommer 

någon i Styret att läsa din fråga. 

 

- Talarlista: I denna kanal skriver du om du vill tala på mötet. Infomation 

finns nedan.   

  

Yttra sig på mötet  
 Om du vill yttra på mötet genom tal så ska du se till att din mikrofon och 

kamera fungerar. 

 

1. Skriv till Talarlista i Zoom 

2. Du kommer att få förfrågan att aktivera din mikrofon 
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