
Veileder til digitalt årsmøte for Stavanger Dykkerklubb 
 
Personlig lenke til Zoom-møte sendes til de påmeldte pr mail. Ta kontakt med Henrik Øgård 
på SMS dersom du ikke har fått dette innen kl 16.30 på Mandag. 
 
Åpne lenken via e-posten for å starte møtet. 

 
 
Møtet starter kl 18.00, men man kan logge seg inn fra og med 17.30. Du vil bli sendt til en 
møtelobby frem til kort tid før møtet starter. 
 
Test Zoom her på forhånd: https://zoom.us/test  
 
Det er ikke nødvendig å ha lastet ned Zoom-appen på forhånd for å kunne delta, man kan 
delta via nettleseren. 
Dersom du opplever problemer med lyd, bilde eller annen funksjonalitet, kan du forsøke å 
forlate møtet og gå inn i møtet på nytt.  



Sakspapirer 
Det blir ikke lest opp sakspapirer på årsmøtet. Alle sakspapirene er tilgjengelig elektronisk 
via denne lenken: https://bit.ly/3q3CNNy 
Dersom du får en feilmelding om at du ikke har tilgang, så forsøk å åpne nettleseren i 
Private/Inkognito-modus.  
 
Generelle retningslinjer om digital møtekultur  
Bruk mute når du ikke har ordet. 
Ikke snakk før du har fått ordet. 
 
Hvordan ta ordet 
Bruk chatten til å tegne deg for innlegg eller replikk.  
Skriv «INNLEGG» eller «REPLIKK».  
Navnet ditt vil være synlig for ordstyrer, så du trenger ikke å skrive dette  
 
Hvordan stemme	
Votering vil foregå på ved å bruke avstemmingsfunksjonen i Zoom. Votering starter etter at 
saken blir diskutert. Før avstemming starter vil det være mulig å å tegne seg til INNLEGG eller 
REPLIKK dersom man har noen innsigelser, hvorpå man vil få ordet. 
 
Dirigent vil avgjøre hvordan avstemming foregår dersom det fremmes benkeforslag, eller 
dersom det er problemer med avstemmingsfunksjonen. 
 
Organisering 
Dirigent velges ved konstituering av møtet. Dirigent vil utpeke en ansvarlig for å føre 
talerliste.  
Dersom det skulle oppstå tekniske utfordringer med hele møtet eller votering, vil det være 
to forslag til reserveløsninger: E-post eller avstemming via Teams. 
Dersom du har tekniske problemer så kan du ta kontakt pr SMS til Henrik Øgård på tlf 
47303055. 


