
Information om DÅM 2020 
Skaras distriktsårsmöte 2020 kommer genomföras helt digitalt den 18 april.  

Vi kommer att använda oss av mötesverktygen Zoom och VoteIT. Ni kommer i ett senare mail få 
information om hur ni kopplar upp er på mötet etc. 

Mötet kommer pågå från kl 9.00 och till dess att vi är klara. Preliminär tid är att vi avslutar runt 18.00 
men det kan bli både tidigare och senare. Detta är första gången vi genomför DÅM digitalt vilket gör det 
svårt att förutse hur lång tid det tar. Boka därför upp hela lördagen.  

Teknik 

För att kunna delta på ett bra sätt behöver du tillgång till stabilt internet, ett rum där du inte störs av 
personer som inte deltar i mötet samt en dator med mikrofon och gärna möjlighet att koppla in 
headset. Om du och de andra deltagarna från din lokalavdelning väljer att sitta tillsammans behövs 
bara en dator med mikrofon men alla ombud behöver tillgång till en egen dator/surfplatta/mobil för att 
kunna rösta.  

Om du inte har tillgång till den teknik som krävs för att kunna delta kan du komma till stiftskansliet i 
Skara (under förutsättning att du är helt symtomfri). Där finns videokonferensanläggning samt datorer 
att låna för röstningen.  

Vi vill att samtliga anmälda går in på följande länk och berättar på vilket sätt DU kommer att delta i 
DÅM 2020. Prata gärna med din lokalavdelning innan du svarar och se över möjligheten att sitta 
tillsammans. Vi behöver era svar senast den 14 april men gärna så snart som möjligt. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp7z0dnGzlhHQRATVq26G13yXy1yoREGovWV-
UkNyun3sfOw/viewform?usp=sf_link  

Mat 

Eftersom DÅM genomförs digitalt kommer vi inte kunna bjuda på mat. Var och en får istället ordna med 
det hemma, alternativt tillsammans med sin lokalavdelning. Vi kommer ha paus för lunch ca kl 12 i 1 
timma. För den som deltar på plats i Skara bekostar SKU Skara stift maten. Deltagandet i DÅM kommer 
av samma anledning vara gratis i år, även för observatörer.  

Handlingar 

Nu finns alla handlingarna till DÅM på hemsidan. Dock kommer ett nytt förslag på 
sammanträdesordning komma närmare årsmötet då vissa saker behöver revideras för att passa ett 
digitalt årsmöte. 

 

Guds fred! 

Planeringsgruppen 

Anna@skuskarastift.se 

Lukas@skuskarastift.se   

Lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se  
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