
Hej alla medlemmar 
 
Det börjar dra ihop sig för vårt årliga årsmöte och i år kommer det vara lite annorlunda än de tidigare 
åren. Den pågående Covidpandemin och de medföljande restriktionerna gör det omöjligt för oss att 
träffas fysiskt. Därför kommer vi i år, likt många andra föreningar över hela landet, att hålla ett digitalt 
möte.  
 
Till mötet kommer vi använda en väldigt smidig och lättanvänd programvara som heter Microsoft 
Teams. Det hela kommer att gå till så enkelt som att ni som anmält er till mötet kommer få en länk till 
mötet. När ni klickar på länken kommer ni till en webbsida där ni kan välja att öppna mötet direkt i 
webbläsaren eller om ni väljer att ladda ner ett enkelt program och öppna i det. Vilket alternativ ni än 
väljer är det kostnadsfritt. Viktigt att tänka på är att använda den senaste versionen av antigen 
Microsoft Edge eller Google Chrome. 
 
När ni valt om ni vill fortsätta i webbläsaren eller i det fristående programmet kommer ni få skriva ert 
namn. Det är viktigt att ni använder ert fullständiga för- och efternamn, så att vi lätt kan se vem som 
är vem. Därefter kommer det fram en bild som ser ut ungefär som på bilden på nästa sida. 
 
Där är det 4 knappar ni behöver hålla reda på. 

1. Sätt på och stäng av kamera - kameran ska vara av under mötet 
2. Sätt på och stäng av mikrofon - mikrofon ska vara av förutom när man fått ordet 
3. Handuppräckning - Tryck på knappen när du vill ha ordet 
4. Visa chattfönstret - Chattfönstret ska visas under hela mötet. I chatten kommer ni få rösta om 

de olika förslagen. Ni kan se på bilden, markerat med 5, hur en fråga kan komma att se ut. I 
chatten kan man också ställa frågor om man inte vill prata i mikrofon. 

 
Om det är flera medlemmar inom samma familj som vill följa årsmötet via samma dator det går bra, 
men för att rösta måste var och en vara anslutna till mötet själva via sin egen enhet. 
Surfplattor och telefoner kan också fungera, men en bärbar eller stationär dator är att föredra. 
 
Vi kommer också vid minst ett tillfälle innan årsmötet ha ett ”förmöte”, där vi naturligtvis inte kommer 
diskutera några årsmötesfrågor, men där man kan testa tekniken så man sedan är redo för årsmötet. 
Ni som vi den tidpunkten anmält er till årsmötet kommer få en inbjudan till förmötet. 
 
Årsmötet kommer att hållas på lördag, 20 mars, kl 11.00. 
Redan nu kan ni anmäla er till mötet, antingen genom att svara på detta mail eller genom att skicka 
ett meddelande till ordforande@olofstromspk.se eller sekreterare@olofstromspk.se 
 

En mer utförlig lathund till Microsoft Teams kan ni ladda ner på 
https://www.olofstromspk.se/resources/Arsmote/LathundTeams.pdf 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Anel Muhic 
Ordförande Olofströms PK 
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