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FORRETNINGSORDEN TIL DIGITALT ÅRSMØTE 2022 
 
Tid: tirsdag, 29.03.22 kl 19.00 – 19.40 (ev med utvidet* del 2 etter kort pause, fra kl 20.00) 
Sted: https://us02web.zoom.us/join (jf dok 01 på www.slfloo.com/about/arsmote/) 
 

 

INNLOGGING 

• Logg deg inn på https://zoom.us/signin, gjerne noen minutter før selve møtet  

(som starter kl 19.00)! 

• Bruk linken og/eller meeting ID/ password som du finner på 

www.slfloo.com/about/arsmote/ senest én uke før møtet 

• Ved innlogging kommer du inn på et venterom og vil derfra bli hentet inn på møtet. 

 

INNSTILLINGER 

• Når du kommer inn på møtet har vi dempet din mikrofon. 

• Som møtedeltaker skal du ha dempet din mikrofon under hele møtet,  

bortsett fra situasjoner der du selv skal si noe til alle. 

• Bruk gjerne ditt eget navn (for- og etternavn) som presentasjon på Zoom  

og om mulig sett på ditt kamera (=start video), jf innstillinger nedenfor  

 

 

PRESENTASJON AV SAKSPAPIRER 

• Sakspapirene er tilgjengelig på www.slfloo.com/about/arsmote/ og vil ikke bli lest 

opp under selve årsmøtet. 

• Dokumentene vises bare kort på tilsvarende tidspunkt under møtet, jf dagsorden. 

• Om du har spørsmål/ kommentarer send chat eller be om ordet, se nedenfor. 
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DELTAKELSE 

• Møtet varer bare 40 minutter og vi må derfor begrense bidrag/ taletid til maks 3 

minutter. 

• Møtelederen vil gi anledning til å komme med innspill ved å spørre direkte om noen 

har spørsmål eller kommentarer! 

• Du kan be om ordet ved å skrive ditt navn i chaten, eller ved å si kort at du ønsker å 

få ordet. Du kan også skrive din kommentar eller ev spørsmål direkte i chaten.  

 

VALG 

• Alle møtedeltakere som er medlem av lokallaget bes om å skrive sitt navn i chaten, 

med etter følgende M (=medlem) og bostedskommune i parentes, f eks:  

                                   Hans Olsen (M, Lillestrøm)  

slik at vi kan lett identifisere hvilke og hvor mange av våre medlemmer (med 

stemmerett) deltar på møtet. 

• På årsmøtet skal årsberetning og årsregnskap godkjennes, styremedlemmer velges 

osv. Møtelederen spør om det er noen innvendinger og avventer et kort øyeblikk om 

det kommer noen reaksjoner. Hvis ingen ber om ordet eller skriver noe i chaten 

anses forslag/ kandidat/ dokument som godkjent/ valgt.  

• Om du ønsker, kan du gi positiv støtte ved hjelp av reactions, se nedenfor. 

 

*NACHSPIEL (ELLER FORLENGELSE) 

• Etter årsmøtet inviterer vi på Zoom til sykkelprat på uformelt medlemsmøte fra kl 20. 

Her er ordet fritt og vi kan f eks snakke mer om hva som skal skje i resten av året.  

Bli gjerne med der også!  

• Hvis det mot forventning blir behov for mer møtetid til å behandle saker fra 

årsmøtet, så kan det bli aktuelt at selve årsmøtet fortsetter etter en kort pause fra kl 

20 samme dag (i så fall blir det ikke noe uformelt medlemsmøte denne dagen, og 

linken til Zooms møte fungerer da som tilgang for del 2 av årsmøte 2022) 


