Uppsala 2021-02-16

Information inför landskap I den 1 mars 2021
Kära landsmän och landsmaninnor,
Måndagen den 1 mars kl 18.00 äger terminens första lagtima landskap rum. Med anledning av det fortsatt
allvarliga smittoläget i samhället och de fortsatta restriktionerna kommer landskapet, inklusive beslutsfattande och röstning, att ske digitalt. Detta eftersom det inte är tillåtet att hålla allmänna sammankomster för
fler än åtta personer. Liksom vid de senaste landskapen kommer vi att använda oss av Zoom, och eftersom
det går att rösta digitalt kommer vi att kräva förregistrering med intygande av medlemskap.
Registrering
För att delta vid landskapet krävs förregistrering i Zoom. Registrering sker via följande länk:
https://zoom.us/meeting/register/tJMkf-ugrzIoHtRqD3kNSxWP6g9pSTsMNv0C
Efter att du registrerat dig behöver du skicka ett mail till 1q@norrlandsnation.se med en bild på legitimation
och giltigt nationskort, och en bild där både ditt ansikte och din legitimation syns. Efter att vi kontrollerat
ditt medlemskap godkänner vi din registrering, och du får ett bekräftelsemail med länk och lösenkod till
mötet. Länken är personlig och kan bara användas på en enhet, så dela den inte med någon annan.
Observera att det på grund av förregistreringen endast kommer gå att ansluta till mötet genom
skrivbordsklienten eller mobilappen, och inte genom webbklienten. Se därför till att ladda ned rätt
program i förväg så att du är redo inför landskapet.
I början av landskapet kommer vi att ropa upp och pricka av samtliga närvarande mot registreringslistan för
att säkerställa att ingen obehörig har möjlighet att rösta.
Röstning
Under landskapet kommer röstning att ske genom poll-funktionen i Zoom. Resultatet blir helt anonymt.
Det går också bra att förtidsrösta på kuratorsexpeditionen på samma sätt som inför höstens landskap. Om
du förtidsröstat men deltar vid landskapet digitalt kommer vi inte att räkna din förtidsröst, utan du får rösta
på nytt i Zoom. Detta för att det inte ska vara möjligt att rösta två gånger.
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