
Kjøreregler og retningslinjer  
for digitalt regionstyremøte i Normisjon region Øst 

I. KJØREREGLER  
• Skru av mikrofonen når du ikke snakker (mute)  
• Ha kamera på̊, så langt det er mulig. Det er viktig at vi vet hvem som er tilstede på̊ årsmøtet.  
• Pass på̊ at du har skrevet riktig navn (finn tre prikker i høyre hjørne på̊ bildet av deg selv, velg 

«rename» for å endre navn)  
• Bruk chatten, dersom du ønsker å ta ordet. Du finner chatten i menyen nederst/øverst i Zoom- 

vinduet ditt (snakkeboble hvor det står «Chat»). Trykk på̊ denne. Skriv navnet ditt i chatten, eller 
spørsmålet du har, så får du ordet dersom det er åpnet for dette.  
 

II. VOTERING  
• Hvordan stemme? 

o Votering ved akklamasjon: klapp analogt eller velg: Reactions-> hender som klapper. 
o Hemmelig valg: Her benytter vi noe som hetter Polls. Du får opp et spørsmål med 

alternativer. Trykk på alternativet du ønsker å stemme på̊. Trykk deretter submit. 
o Dersom avstemningen ikke stemmer med antall delegater, må̊ det foretas en ny 

avstemning. Dersom avstemning nummer to heller ikke stemmer må̊ man i ytterste 
konsekvens be alle som ikke har stemmerett om å forlate møtet.  
 

III.  Sak 9 - 12 VALG  
• Regionstyret, valgkomité, revisor og kandidater til Normisjons generalforsamling skal velges  
• Valg:  

o Vi tar én og én plass. Vi spør om det er andre kandidater enn den som er innstilt. 
o Dersom det er andre kandidater blir det gitt 2 min til å fremme begge kandidaturene. 

Under valget, når dirigentene spør om det er andre forslag: skru på mikrofonen, si navnet ditt, 
dirigentene gir deg ordet.  

IV. Sak 13 Mulig sammenslåing med Normisjon region Oppland 
 
• Det vil bli gitt tid til innspill i denne saken. Benytt chat-funksjonen slik forklart over. Det vil bli 

gitt 2 min taletid per innlegg.  
• Det vil bli gjennomført hemmelig valg.  


