
 

Välkommen till årsmöte för Norrköping Söderköpings Golfklubb, som hålls via den 
digitala plattformen Teams. Nedan följer instruktioner och riktlinjer som är viktigt att 
läsa igenom innan mötet för att det ska fungera så smidigt som möjligt. 
 
Eftersom mötet sker digitalt ställer det andra krav på mötesstrukturen för att det ska bli 
genomförbart.  
 
Kom i tid 
Årsmötet äger rum den 30 mars kl. 18:00 och 5-10 minuter innan mötet vill vi att ni 
ansluter till mötet. För att ansluta sig till mötet klickar ni på länken som finns längst ner 
i denna text. 
 
Vi rekommenderar de som inte tidigare haft ett digitalt möte genom Teams att ansluta 
och ta reda på hur inloggningsprocessen fungerar. Detta kan ni göra redan idag. 
 
Teams 
Det går att ansluta antingen genom att ladda ner Teams appen eller direkt genom 
webbläsaren, utan ett konto. De webbläsare som fungerar är Internet Explorer 11, 
Microsoft Edge samt den senaste versionen av Chrome och Firefox. 
 
Du ansluter till mötet genom att klicka på länken längst ner i denna text och sedan väljer 
ni om ni vill ansluta via Teams appen eller via webbläsaren. Vi rekommenderar att ni 
använder er av Teams appen för att säkerställa kvalitén på bild och ljud. 
 
Har du kommit så långt kommer din skärm att visa denna bild.  
Stäng av ljud och bild innan du ansluter till mötet.  

 
 
 
  

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


 

När mötet börjar kommer vi tydligt att gå igenom vad som gäller och hur mötet kommer 
att gå till. 
 
Röstning, chatt och övriga uppmaningar 
För att mötet ska kunna genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt har vi satt upp ett 
antal generella förhållningssätt. 
 
Din synlighet och mikrofon 
Deltagare ska ha bild och ljud avstängt under mötet såvida inte mötesordförande ger dig 
ordet. 
 
Röstning 
Varje röstberättigad deltagare har en röst och därför behöver också varje deltagare ha 
en egen skärm för att röstningen ska bli korrekt. Är ni flera bakom samma skärm räknas 
ni som en röst. 
 
Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande 
tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning. 
Du bifaller genom att vara tyst. 
Du som är emot, räcker upp handen genom att klicka på handen. 
 

 
 
Vid behov av sluten omröstning kommer ett separat system användas (Microsoft 
Forms), närmare instruktioner kommer då skickas via chattfunktionen under mötet. 
 
  



 

Chatt 
Vi kommer under mötet att använda oss av chatten där ni har möjlighet att ställa frågor 
till mötet, har en teknisk fråga eller övriga frågor. Det är bra att genom hela mötet ha 
chatten uppe som deltagare. 
 
För att det ska bli ordning behöver vi hålla oss till frågor som berör årsmötet. Övriga 
frågor tar vi gärna emot efter det formella mötets avslut. 
 

 
Chatten får du tillgång till genom att klicka på knappen ”visa konversation” i panelen. 
 
Årsmöteshandlingar 
Samtliga handlingar har lagts på föreningens hemsida där medlemmar loggar in med sitt 
Golf-ID. https://www.nsgk.se/medlemssidor/protokoll-dokument/ 
In och läs på dessa innan mötet. 
 

Microsoft Teams 
 
Klicka här för att ansluta till mötet 

 

https://www.nsgk.se/medlemssidor/protokoll-dokument/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNkNjEyZjQtZDMyYy00Y2ZkLTgzNDItZTc5NWQwMmM4MzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250b881db-325c-4e08-9342-a837afd56e8c%22%2c%22Oid%22%3a%2207d4c447-6bfd-47cb-84af-24e6d51ece3e%22%7d

