
Årsmøte i Oslo Golfklubb 2021

Digitalt i Teams

Veiledning 



Gjør dere kjent med møtechatten / møtesamtale
Det er kun møtechatten i Teams som skal brukes til å be om ordet i årsmøtet og til eventuell avstemning. Det vil ikke være anledning til å 
benytte «rekk opp hånden»-funksjonen for å be om oppmerksomhet. Vi anbefaler at du har møtechatten synlig på din skjerm under hele 
møtet, slik at det blir enkelt å følge med. Møtechatten får du frem ved å trykke «Vis Samtale»-ikonet, se eksempel til høyre →

Viktige funksjoner i Teams som vil bli benyttet under årsmøtet

Viktig informasjon
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Mikrofon: På / Av Vis Møtechat / Samtale 

Møtechatten vil vises på 
høyre side av skjermen. Vi 
anbefaler at du har den 
synlig under hele møtet, slik 
at det blir enkelt å følge 
med. Møtechatten brukes til 
å be om ordet og til 
eventuell avstemning.  

Du vil få anledning til å 
skru på mikrofon hvis du 
har bedt om ordet i 
møtechatten og ordstyrer 
har gitt deg ordet. 

Forlat møtet

Trykk her hvis 
du ønsker å 
forlate møtet. 

Kamera: Av
Vi ber deg skru av 
videokamera. Det 
kan enkelt gjøres 
ved å trykke på 
denne knappen. 
Kamera er av når
det er en strek
over, som vist over. 

«Rekk-opp-hånden» 
skal ikke brukes 

Vi vil ikke benytte denne 
funksjonen under 
årsmøtet. Møtechatten
brukes til å be om ordet. 



Bli med i årsmøtet: Link sendes per e-post

Velkommen til digitalt årsmøte i Oslo Golfklubb

Link: Klikk her for å bli med i årsmøtet i Teams

Møteinnkallelsen sendes per e-post 
til påmeldte deltakere torsdag 
formiddag. Trykk på lenken i 
innkallelsen. Den ser slik ut:
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Det er to måter å bli med i møtet, enten 
via nettleser eller Teams app.
For deltakelse via nettleser se side 4. For 
deltakelse via Teams-app se side 5. 



Bli med i årsmøtet – via nettleser

1) Velg Fortsett i denne 
nettleseren. 

Nettleser, eksempelvis Google Chrome, Microsoft Edge, Safari

2) Du må tillate Teams å bruke 
mikrofon. Trykk på Tillat i 
dialogboksen som dukker 
opp i nettleser.

Videokamera av Mikrofon av

3) Skriv inn fullt navn.

4) Vi ber om at du slår av 
videokamera og mikrofon. 
Ønsker du ordet vil du få 
anledning til å skru på 
mikrofonen.

5) Trykk deretter på Bli med 
nå for å delta i årsmøtet. 
Du havner da i lobbyen / 
venterom til arrangør 
slipper deg inn.  
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Bli med i årsmøtet – via Teams app

1) Velg Åpne Teams-appen

Teams app

Videokamera av

Mikrofon av

2) Vi ber om at du slår av 
videokamera og mikrofon. 
Ønsker du ordet vil du få 
anledning til å skru på 
mikrofonen.

3) Trykk deretter på Bli med 
nå for å delta i årsmøtet. 
Du havner da i lobbyen / 
venterom til arrangør 
slipper deg inn.  
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Bli med i årsmøtet – vis møtechatten
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Når du har kommet inn i møtet 
trykker du på Vis samtale

Møtechatten vil da komme til syne til 
høyre – og du er klar til møtestart!



Be om ordet – bruk møtechatten / møtesamtale 

Møtechatten skal kun benyttes til å be om ordet. Det vil ikke være anledning til å stille spørsmål 
skriftlig i chatten. Chatten skal heller ikke brukes til kommentarer. Ønsker du å be om ordet må du 
gjøre følgende:

1) Skriv i chatten: «Jeg ber om ordet». 
2) Ordstyrer vil gi deg tillatelse til å ta ordet. Du kan da skru på mikrofonen og snakke til forsamlingen. 
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1) Be om ordet ved Skriv en ny melding nederst til høyre i 
møtechaten. Eksempel: «Jeg ber om ordet til side 10». Husk 
trykk «Enter»-tasten for å sende meldingen, alternativt 
pilen nede i høyre hjørne.

2) Etter at ordstyrer har gitt deg tillatelse kan du skru på 
mikrofonen og ta ordet. 



Formelle godkjenninger

I innledningen av årsmøtet er det en del formelle temaer som de stemmeberettigede skal 
godkjenne. Disse er blant annet fremmøtte stemmeberettigede, innkalling og dagsorden. 
Ordstyrer vil spørre om det er innvendinger til disse postene og samme spørsmål stilles i 
møtechatten. Eventuelle innvendinger skrives i møtechatten på følgende måte:

Innvendinger skrives i 
møtechatten ved å skrive «Ja». 
Du vil da få ordet. 
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Gjennomføre avstemninger 

Avstemning vil gjøres på to forskjellige måter, enten ved 
bruk av møtechatten eller et avstemningsverktøy integrert i 
Teams. Ordstyrer informerer om hvilken av alternativene 
som skal benyttes og det vil dessuten bli informert om i 
møtechatten. Begge måtene forklares på denne siden.

1) Bruk av møtechatten

2) Bruk av avstemningsverktøy

Ordstyrer informerer om 
stemming og melding legges 
ut av arrangør i møtechatten. 

De som stemmer mot skriver 
«mot» i møtechatten. 
Meldingen sendes ved å 
trykke «Enter» på tastaturet 
eller pilen i høyre hjørne. 

Ordstyrer informerer om 
stemming og melding legges 
ut av arrangør i møtechatten. 

Avstemningsskjema vises i 
møtechatten. Velg ett 
alternativ og trykk «Submit
Vote» for å stemme.

Resultatene vises 
fortløpende under 
avstemningsskjema. 
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Vel møtt på årsmøtet!

Fortsatt usikker, søk råd hos familie eller venner.


