Kokouksen osallistumis- ja äänestysohjeet
.

Tervetuloa Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n
syyskokoukseen 19.11.2020
Inton hallitus suosittelee kaikille syyskokoukseen osallistuville osallistumista etäyhteyden välityksellä
koronaepidemiasta johtuen.
Luettuasi ohjeen, tiedät miten pääset liittymään kokoukseen äänivaltaisena kokousedustajana, miten
etäkokouksessa äänestetään ja miten muut kuin äänivaltaiset voivat seurata kokousta.

Äänivaltaiset kokousedustajat
Pääset osallistumaan vuosikokoukseen tämän linkin kautta:
https://intory.twid5.com/vuosikokous
Käy testaamassa linkin toimivuus mahdollisimman pian. Kokouksen asialista ja materiaalit löytyvät linkin
takaa ja Inton kotisivuilta https://www.intory.fi/jarjesto/yhdistyksen-kokoukset/2020/.
Vuosikokous alkaa 19.11.2020 klo 12. Arviomme on, että kokous kestää noin kaksi tuntia. Pyydämme,
että etäyhteydellä osallistuvat liittyvät kokoukseen hyvissä ajoin noin 30 minuuttia ennen kokouksen
alkua. Näin saamme yhteydet testatuksi ja osallistujalistat tarkistetuksi. Avaamme pääsyn kokoukseen
klo 11.15.
Olemme valmistautuneet äänestyksiin ja käytössä on eBallot-äänestysjärjestelmä. Äänioikeutettujen
henkilöiden käytössä olevat jäsenorganisaatioiden äänimäärät on syötetty valmiiksi järjestelmään.
Äänioikeutetut kokousedustajat, jotka ovat ilmoittatuneet ja toimittaneet valtakirjan määräaikaan
mennessä saavat myöhemmin äänestystä varten erikseen käyttäjätunnuksen ja ohjeet sähköpostilla.
Kokouksen aikana on käytössä myös tekninen tukipuhelin (+358452662910) sekä WhatsApp-viestiryhmä.
Pyrimme näin varmistamaan, että kokouksen tekniikka toimii ja osallistujat saavat tarpeen vaatiessa
apua ja tukea ongelmiin.

Syyskokous live-lähetyksenä
Kokous on katsottavissa internetissä linkin kautta: https://intory.twid5.com/vuosikokous_live
Kokouksen tekniikan tuottaa TWID/Kasvuraketti Oy, jonka tukihenkilö on myös kokouksessa paikalla.
Varsinainen kokous järjestetään käyttäen Teamsia.
Syyskokoukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuureen,
herttaliisa.tuure @ intory.fi tai 040 760 1778.

Tervetuloa kokoukseen!

Ohjeet äänestykseen
Käyttäjätunnuksesi äänestysjärjelmään on etunimi+sukunimi, esim. mikamainio.
Salasana (esimerkiksi) vuosi2020
Äänivaltaiset edustajat pääsevät äänestämään napista sivulla, linkki toimii 17.11.2020 alkaen.
https://intory.twid5.com/vuosikokous
eBallot-äänestysjärjestelmään kirjaudutaan sisään edellä mainituilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

eBallott suosittele salasanan vaihtoa “Set password” -kohdassa.
Tässä vaiheessa luo itsellesi oma salasana, jonka muistat.

eBallotin vakiotekstit ovat englanninkielisiä. Äänestysohje on
järjestelmässä suomeksi.

Äänestysnäkymä avautuu vasta, kun kokouksessa käynnistetään äänestys. Näkymä on kuvan kaltainen
(syyskokouksessa valitaan vain hallituksen jäseniä).

eBallot äänestysohjeet
Hallituksen jäsenten vaali
Valitse sopiva ehdokas ja klikkaa ehdokkaan nimen edessä olevaa palloa. Äänestyslippuja on käytössä
yhtä monta, kuin jäsenorganisaatiolla on ääniä käytössään. Tähdillä merkityt kohdat vaativat äänesi.
Lopuksi vahvista äänestyksesi ruksittamalla ruutu ja paina lähetä (submit).
Syyskokouksessa on vain hallituksen jäsenten vaali.
Kokouksessa voidaan esittää lisää ehdokkaita vaaliin. Äänestysjärjestelmä päivitetään ennen
äänestyksen aloittamista, kun kaikki ehdokkaat ovat tiedossa.

