
Veiledning til deg som skal delta på digitalt årsmøte på Teams 
 

- For å delta på årsmøtet må du melde deg på i Golfbox innen 10. mars kl 1400. 

- Invitasjon til Teams-møtet sendes ut via Golfbox til de som er påmeldt, etter at 

påmeldingsfristen har utløpt. 

- Dersom du ikke har fått meldt deg på innen fristen eller ikke har mottatt lenke til Teams-

møtet en time før møtestart kan du ta kontakt med Ine Kristiansen på telefon 93818143. 

- Vi trenger oversikt over alle stemmeberettigede, så vi setter pris på at du 

o ikke videresender møte-lenken til andre 

o melder deg av i Golfbox dersom du ikke kan delta likevel 

o gir beskjed i møtechatten dersom du må forlate møtet 

- Vi trenger tid til å registrere alle som logger seg på møtet (stemmeberettigede). Vi ber om at 

du logger deg på i god tid, gjerne fra kl 1730. Dette er ekstra viktig dersom du er usikker på 

hvordan Teams fungerer. 

- Alle bes være innlogget senest kl 1750. Årsmøtet starter kl 1800. NB: Det tas ikke 

registreringer etter at årsmøtet har startet.  

- Du kan delta fra pc, nettbrett eller mobil. 

- Enheten må ha lydutgang med høyttaler, og mikrofon dersom du ønsker å si noe. 

- Enheten må ha tilgang til internett. 

- Kun ett medlem kan avgi stemme pr. innlogging. Alle som ønsker å være stemmeberettiget 

må derfor delta fra egen enhet. 

- Saksdokumentene vil bli vist på skjermen. 

- Forretningsorden angir hvordan du kan ta ordet og stemme underveis i årsmøtet. Dette vil 

også bli gjennomgått før møtet starter, men vi anbefaler at du leser gjennom 

forretningsorden på forhånd. 

- Av hensyn til gjennomføringen henstiller vi de medlemmer som ønsker å fremme 

forslag/endringsforslag under årsmøtet om å oversende disse på e-post til styret før 

årsmøtet (ine.kristiansen@drammen.golf). Det samme gjelder dersom det fremmes forslag 

til andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling 

(benkeforslag). Det må da evt. gjennomføres skriftlig avstemming, noe som må forberedes. 

Forslag som fremmes under årsmøtet vil ikke kunne avskjæres, men kjennskap til disse på 

forhånd vil lette gjennomføringen.  

- Vi vil ha en person på teknisk support. Nærmere informasjon om dette gis samtidig med 

invitasjonen til Teams-møtet.  
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- Når du klikker på lenken i invitasjonen til Teams-møtet vil du få spørsmål om du vil delta via 

programmet/appen Teams, eller via nettleser. Dersom du ikke har installert 

programmet/appen Teams, velg deltakelse via nettleser.  

- Deretter klikker du "Bli med i møtet".  

 

 

- Slå av videokamera og mikrofon, slik at det står skråstrek over symbolene (jf. videokamera i 

bildet under).  

- Du får opp møtechatten ved å trykke på den lille snakkeboblen, jf. under: 

  

- Om du har behov for å endre lydinnstillinger, kan dette gjøres ved å klikke på de tre prikkene 

og velge «Enhetsinnstillinger» 

 

 



- Du må melde din "ankomst" i chatten. Dette gjør du ved å skrive inn navn og 

medlemsnummer så fort du kommer inn i møtet.  

- Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold. Chatten skal kun 

brukes til å be om ordet, å stemme eller å informere om at man forlater årsmøtet.  


