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Praktiske oplysninger om DIs virtuelle generalforsamling 
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DIs generalforsamling afvikles i et digitalt on-line mødeprogram kaldet Teams, 

hvor man kan deltage med lyd og video.  

Sideløbende med det virtuelle møde afvikles valghandlingen. Det foregår i et 

digitalt afstemningsprogram kaldet Assembly Voting. 

Det betyder, at der skal være to programmer åbne samtidig under hele 

generalforsamlingen. 

Du får derfor tilsendt to links: 

Ét, der leder dig til Teamsmødet og ét, der leder dig til valghandlingen. 

Hvad kræver det? 

Det kræver, at du har en god og stabil internetforbindelse og optimalt en 

computer med skærm og mikrofon. 

Logger du på mødet direkte fra PC eller Mac, følger du bare linket i mailen. 

Vælger du i stedet at bruge en iPad eller mobiltelefon, skal du downloade 

Microsoft Teams mobilapp i god tid før mødet. Den findes til både Android og iOS.  

For dig, der skal deltage i et online møde for første gang, vil det være en stor 

fordel, at du har en hjælper, der er bekendt med online møder hos dig.  
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Sådan får du ordet på generalforsamlingen 
Har du kommentarer og spørgsmål undervejs, er det nødvendigt at melde sig i en 

talerække. Den styres i chatten af dirigenten.  

Chatten åbnes, når du klikker på symbolet, der ligner en taleboble øverst på 
skærmen. 

Ønsker du at få ordet, skal du i chatten taste: ”Ønsker ordet” 

Her gælder det for os alle om at holde tungen lige i munden, da der kan opstå 

forsinkelser. Hav tålmodighed! Vi er mange deltagere, og dirigenten skal have 

mulighed for at orientere sig. Der kan altså opstå ventetid, inden du får ordet! 

Chatten skal udelukkende bruges til dette formål! Dvs. ingen emojis, kommentarer 

eller spørgsmål her! 

Der besvares ikke spørgsmål, som stilles i chatten. 

Nøjagtig som ved en normal generalforsamling skal man have ”ordet/mikrofonen” 

tildelt, inden man får taletid tildelt. Når dirigenten giver dig ordet, starter du med at 

præsentere dig selv. 

mailto:sekretariat@islandshest.dk



