
 
 

VELKOMMEN TIL DIGITALT ÅRSMØTE 

- Praktisk veileder -  

 

Logg deg på årsmøte 18.mars kl. 19.00 her 

Årsmøte vil bli gjennomført ihht. publisert forretningsorden. 

Les mer om forretningsorden her 

 

Praktisk veileder - steg for steg 

Klikk på påmeldingslinken for møte. Enten i dette skrivet, i arrangementet 

eller link på nettsiden. Dersom du blir ventende litt i lobbyen er det noen 

som vil slippe deg inn om litt. 

Øverst til høyre finnes følgende meny 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Se hvem 

som deltar 

Chat, her skriver man navnet sitt 

om man vil ha ordet. Her finner 

man også avstemningene 

For å rekke opp hånda. Denne 

funksjonen vil ikke blir brukt i 

årsmøte. Dere skriver navn i 

chat og dirigent sier fra når dere 

får ordet 

Skru av og på kamera. Vi savner 

dere og vil gjerne at kamera er på☺ 

Mikrofon. Denne skal være av 

under hele møte, med unntak av 

når du er gitt ordet. Klikk på ikonet 

for å få den på. Den er av  når den 

ser ut som her 

For å dele skjerm men vil ikke være 

aktuelt for dette årsmøte da alle 

saker skal være meldt inn og vises 

fra presentør 

Når møtet er ferdig – trykk 

på forlat. Er du uheldig å 

komme borti den før. Klikk 

på møtelinken på nytt for å 

komme inn igjen ☺ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RiOWM0NTYtNzFkOC00NWE3LWFhZTctZDE5NDE2NjJiNWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2cf5c1d-cd7f-482b-9a07-d68454c0a2be%22%2c%22Oid%22%3a%2271a3ac90-a379-4fed-981a-841887946801%22%7d
https://www.kloftail.no/wp-content/uploads/2021/03/Forretningsorden-Arsmote-i-Klofta-IL.pdf


 

Avstemminger 

Når det er en avstemning, vil du få opp følgende på skjermen.  

 

Klikk på ditt valg og trykk . Din stemme er nå avgitt.  

Du kan endre din stemme så lenge avstemmingen pågår ved å gå i chatten. 

Velg hva du vil stemme og trykk på . Når dirigent avslutter 

avstemmingen, er svaret avgitt og kan ikke endres. 

 

 

Ring eller send sms til 469 40 622 om dere trenger hjelp underveis. 

Vi ønsker velkommen til digitalt årsmøte og ser frem til å møte dere! 

 

Hilsen Styret  


