Användarguide inför digital årsstämma
1. Du följer årsstämman via video på din dator och du loggar in
till videosystemet steg för steg enligt nedan.
a) Öppna din webbläsare och gå in på Mitt Riksbyggen
(https://mitt.riksbyggen.se/login). Du loggar in genom att använda ditt
BankID eller genom e-postadress och lösenord.

b) Välj Föreningen – Styrelsen informerar – Instruktioner till
årsstämman för att få fram länken till videosystemet som kommer att
användas under årsstämman.

c) Kopiera länken som finns angiven i inlägget Instruktioner till
årsstämman och öppna länken i en ny webbläsare eller flik. Du kommer
därefter att få nedan alternativ presenterade för dig.

d) Välj det alternativ som passar dig bäst. Om du inte har Teams-appen
sedan tidigare rekommenderar vi att du väljer alternativet Fortsätt i den
här webbläsaren. Du behöver då inte ladda ner eller installera denna app
inför mötet.

e) Om du har valt alternativet Fortsätt i den här webbläsaren får du fram
rutan nedan. Klicka på den blåa knappen där det står Anslut nu.
Kom ihåg att hålla din mikrofon avstängd under hela mötet så länge du
inte har fått ordet tilldelat av stämmoordförande.

2. På årsstämman närvaroregistrerar och röstar du digitalt och
det gör du via mobilappen ”Riksbyggen Stämma”.
OBS! Du behöver ha ett BankID för att kunna logga in och identifiera dig.
Du hittar Riksbyggen Stämma-appen i Google Android alt Apple IOS beroende på vilket
mobilmärke du har. Har du rätt mobilnummer inlagt under dina kontaktuppgifter på Mitt
Riksbyggen så kommer du få ett sms innan stämman med länk. Alternativt fotograferar du
nedan QR-kod med mobilkameran.

I god tid innan stämman läggs Dagordning och andra dokument in i verktyget. 30 minuter
innan stämman öppnar kan du logga in på appen och närvaroregistrera dig. Öppna
”Riksbyggen stämma”- appen, skriv in ditt personnummer och identifiera dig via BankID.
Några förhållningsregler under digital stämma:
•
•
•

•
•

När ordförande ber dig rösta gör du det i appen ”Riksbyggen Stämma”.
Vid en digital stämma finns ingen möjlighet till acklamation, röstning via bifall, all
röstning sker via omröstning digitalt i appen.
Ifall du vill begära ordet så gör du det i appen genom att trycka på Hand-symbolen.
Vänta tills ordförande tilldelat dig ordet att tala och kom ihåg att sätta på din mikrofon
i videosystemet. Du ska inte räcka upp handen i videosystemet Teams.
Logga gärna in på ”Mitt Riksbyggen” för mer information och användarguider.
Kontrollera i god tid att ditt mobilnummer är korrekt!

