
Informasjon om digitalt årsmøte for Oppegård Golfklubb 

på Microsoft Teams, onsdag 10. mars kl. 18:00 
 

Før du går i gang: 
- Les bruksanvisning til Microsoft Teams fra Idrettsforbundet  
- https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3b90eae27bd84ecaaba86e14edee81fd/moter-i-

teams---for-klubb-og-idrettslag.pdf 
- Sidene 1 til 7 og 12 er for møtedeltakerne  
- Anbefalt nettlesere er Google Chrome og Edge. På noen PCer/Nettbrett må du ha Chrome for å få 

tilgang til Chat 
- For Windows brukere: Hold musepeker over det blå-feltet under, holdt Ctrl-knappen ned  

og klikk med muse-peker 
- For Apple brukere: Klikk med muse-peker på blå felt 
- Der er en fordel om du har Årsmøte dokumentene tilgjengelig. 

 
Link til det Digitale Årsmøte: 

- Link til årsmøte vil bli sent de påmeldte fra Golfbox 
- Logg deg på i god tid (minimum 5 minutter) før møtestart med å åpne lenken for å komme 

til møtet 
- Dersom du får bilde som det spør etter Påloggingsadresse (Figur 1), skriv: e-post adresse  
- Du må skrive inn fullt navn så dirigent vet hvem som er tilstede, ber om ordet eller 

stemmer 
- Vi ber om at alle slår av mikrofon og kamera. Markert gult på Figur 2. Ikke alle har like god 

nettverks kapasitet 
- Dirigent vil ha kamera på, og agenda vil bli delt på skjermen 

 

 
Figur 2 

Hvordan be om ordet: 
- Viktig at Chat/Vis samtale er åpnet så du får informasjon om avstemming. Markert gult i Figur 3. Klikk 

på symbolet og du vil på høyreside få opp møte-chaten 
- Chat/Vis samtale benyttes kun til årsmøtet 
- Du må be om ordet og Stemme i Chat/Vis samtale 
- Dersom du ønsker ordet, skriv: Ønsker ordet i Chat/Vis samtale 
- Når dirigenten gir deg ordet, må du selv åpne mikrofon din ved å trykke på gult merke til høyre på 

Figur 2 
  

 
Figur 3 

Hvordan Avstemming 
- Dirigent gir beskjed når du skal stemme, hva det stemmes på kommer i Chat/Vis samtale, samt når 

Avstemming er avsluttet 
• Stemme for skriv: For 
• Stemme mot skriv: Mot 

• Stemme blank skriv: Blank 
 
 
Dersom du har problemer eller ønsker hjelp, kan du sende SMS til Caroline Sponheim på: 415 99 511 

Figur 1 


