
Förtydligande angående hybridmöten: 
 
Ett hybridmöte är ett möte där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra 
deltar via länk. Kommittén definierar hybridmöte som ett möte där närvaro 
erbjuds både i en möteslokal och via länk. 
 
Ett hybridmöte ställer höga krav på styrelse, mötesordförande och tekniska 
lösningar. Det är viktigt att alla deltagare ska känna sig sedda, hörda och kunna 
bidra obehindrat. Alla deltagare ska kunna närvara på någorlunda jämlika villkor.  
 
Kommittén har identifierat ett antal svårigheter som kan uppkomma vid 
anordnande av ett hybridmöte: 
 

 Kommunikation (ljud och bild) 
Det är styrelsens ansvar att tillse att samtliga mötesdeltagare kan höra 
varandra. Det innebär att det sannolikt krävs fler än en mikrofon i 
möteslokalen. Det kan även behövas flera kameror i rummet, de medlemmar 
som deltar via länk bör åtminstone kunna se den aktuella talaren. 
 
De medlemmar som deltar fysiskt måste kunna höra och se de medlemmar 
som deltar via länk. Det innebär att det kan krävas flera högtalare och skärmar i 
möteslokalen. 
 

 Röstlängd 
Styrelsen måste även fundera över hur röstlängden ska fastställas och 
fortlöpande kunna justeras på ett sätt som är transparent i såväl möteslokalen 
som för de medlemmar som deltar via länk. 
 

 Talarlistor 
Styrelsen måste säkerställa att alla mötesdeltagare kan begära ordet och föras 
upp på talarlistan i rätt ordning, oavsett om de deltar via länk eller finns på 
plats i lokalen. 

 

 Voteringar 
Styrelsen måste försäkra sig om att voteringar kan genomföras på ett rättvist 
sätt, oavsett om det är fråga om beslut med acklamation, öppen votering eller 
sluten votering. 

 

 Tekniska problem 
Styrelsen måste även förbereda sig på att det kan uppstå tekniska problem i 
mötet, och ha en plan för hur sådana ska hanteras. Hur upptäcker man att 
någons utrustning inte fungerar? Hur hanterar man om någons utrustning inte 
fungerar? 

 
Kommittén kommer vid inkomna klagomål gällande hybridmöten granska om 
mötet har kunnat genomföras på ett bra sätt med beaktande av ovanstående. 



Detta kommer att innebära att om kraven inte är uppfyllda kommer mötet att 
behöva genomföras på nytt.  

  

 


