Information till mötesdeltagare vid Carlskrona Golfklubbs digitala
årsmöte 2021
Här följer en kort sammanfattning om hur det digitala årsmötet, den 18 mars
klockan 18.30, rent praktiskt kommer att genomföras. För mer information om hur
du själv använder Microsoft Teams, hänvisar vi till Microsofts hemsida.
Förbered dig i god tid genom att läsa igenom alla handlingar för mötet. Dessa finns
publicerade på hemsidan eller för avhämtning i klubbhuset senast den 11 mars (en
vecka före årsmötet).
En länk för att ansluta till mötet kommer att skickas ut klockan 15.00 samma dag
som årsmötet hålls. Detta för att minska risken att mailet skulle hinna raderas.
Skulle man, av någon anledning, inte fått mailet eller råkat radera det, kommer
länken till mötet även att publiceras på hemsidan under fliken ’Årsmöte’. Vi
rekommenderar att du ansluter till mötet 10-15 minuter innan utsatt tid för att
kontrollera så tekniken fungerar.
För att ansluta till mötet klickar du bara på länken. Har du Teams installerat på din
dator/telefon/surfplatta så öppnas mötet automatiskt i appen, annars går det lika bra
att ansluta direkt i webbläsaren.
Mötet kommer att spelas in för att underlätta för sekreteraren och i rent
utbildningssyfte för personalen inför kommande möten. Mötet kommer inte att
publiceras publikt i efterhand.
Du kommer att behöva logga in med ditt fullständiga namn och kommer att släppas
in i mötet av Moderatorn. Detta för att vi ska kunna använda deltagarlistan som
röstlängd för mötet.
Sitter ni flera personer vid samma enhet får ni kommunicera detta via chatten så att
vi kan justera röstlängden. Vi rekommenderar alla att sitta själva vid sin enhet
speciellt i smittspridningshänseende.
För att kunna interagera i mötet, ställa frågor eller liknande, krävs att din enhet har
kamera och mikrofon. Dessa kommer att vara inaktiverade av Moderatorn under
mötet och endast aktiveras vid behov. Mer om detta finns längre ner i
informationen. Det är din uppgift som mötesdeltagare att testa din enhet i tid innan
mötet börjar för att försäkra dig om att allt fungerar.
Vid röstning kommer beslut att fattas via acklamation som vid tidigare fysiska
årsmöten, med den skillnaden att istället för att mötet ljudligt svarar ”ja” gäller att
mötet godtar förslaget om ingen mötesdeltagare aktivt svarar ”nej” eller begär
avslag. Detta innebär att förslaget som styrelsen eller valberedningen lägger fram
godtas av mötet om ingen i mötet reagerar aktivt emot förslaget.

Skulle votering krävas kommer denna att genomföras i ett separat program där ni
enbart kommer ombes att logga in på en webbsida och skriva in en specifik kod. För
att skapa själva voteringen kommer mötet att ajourneras ett par minuter så att allt
går rätt till.
Mötesordföranden kommer att gå igenom föredragningslistan punkt för punkt och
som ni sett så finns redan namngivna personer på posterna;
* Mötesordförande
* Sekreterare
* Protokolljusterare
Allt i enlighet med Riksidrottsförbundets juridiska vägledning för Digitala Årsmöten.
Skulle någon vilja ha ordet begär man detta via handuppräckningsfunktionen i
Teams. Moderatorn noterar detta på talarlistan och meddelar Mötesordföranden.
När man blir tilldelad ordet slår man på sin kamera och sin mikrofon och presenterar
sitt anförande. Därefter inaktiverar man återigen ljud och bild.
Skulle det dyka upp frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss i god
tid innan mötet;
Klubbchef/Mötesordförande – Anders Johannson 0708 160101 aj@carlskronagk.com
Moderator/Tekniska frågor – Henrik Swärdh 0708 627399 hs@carlskronagk.com
Vi ber alla mötesdeltagare att ha tålamod då det kan ta lite längre tid under och
mellan punkterna på föredragningslistan, då detta är vårt första möte i denna form.
Väl mött den 18 mars!

