
 
 
Information om anmälan och deltagande i 
Årsmöte/Årsstämma 2022-01-27 
 
Årets årsmöte /årsstämma kommer att genomföras digitalt som ett Zoom möte. 
Deltagande sker genom föranmälan. Anmälan görs i GIT som till en tävling. Länk till anmälan har 
skickats via klubbens Nyhetsbrev samt finns publicerat på klubbens hemsida. Det går även att gå in 
på golf.se, mina sidor, sök tävling och du hittar Årsmöte/Årsstämma 2022-01-27 
 
Sista dag för anmälan är 2021-01-25. Anmälan bekräftas via mail på vanligt sätt i GIT (obs, 
svarsmailet kommer från SGF)  
För genomförandet av det digitala årsmötet kommer klubben att använda sig av verktyget Zoom.  
Har du inte Zoom på din dator eller smartphone behöver du ladda ner det innan du kan ansluta till 
mötet.  
Alla anmälda kommer att få en länk till mötet på den mailadress som finns i GIT.  
Länken aktiveras kl. 18:45. Mötet startar kl. 19:00. 
Länk till nedladdning nedan.  
https://zoom.us/download 
 
Vid problem eller frågor går det bra att kontakta: receptionen@tabygk.se 
Dagordning för mötet och underlag för respektive punkt finns på klubbens hemsida/skyddade sidor. 
Dagordningen innebär att vi behandlar motsvarande beslutspunkter för föreningen och aktiebolaget 
parallellt. 
 
För att det digitala mötet ska gå smidigt kommer dragningar av underlagen att begränsas och i 
allmänhet endast hänvisa till det publicerade materialet. Därför hoppas vi att deltagarna som 
förberedelse för mötet har läst de handlingar som finns på nätet. Om du har frågor på materialet 
uppskattar vi att få dessa på följande sätt: 
 
Alternativ 1 - skicka in fråga till klubben i förväg, skicka till robert@tabygk.se  
Alternativ 2 – ”räck upp handen” digitalt (funktion i Zoom) under mötet så kan du aktivera din 
mikrofon och ställa frågan. Du hittar handen under knappen ”Reactions”.  
 
Röstning på mötet kommer att göras genom att ordföranden efterhör om det finns invändningar mot 
ett föreslaget beslut. Invändning eller önskemål om förtydligande signaleras via programmets 
handuppräckningsfunktion. Om det inte finns invändningar tolkas det som ett Ja till beslutet. Vid 
behov av röstning och rösträkning kommer Zooms röstningsfunktion användas. Varje medlem som 
deltar behöver vara inloggad på en egen enhet för att röstning ska kunna göras. 

Något att tänka på för att mötet ska gå så problemfritt som möjligt... 
- Du kommer att anslutas till mötet med din mikrofon avstängd och se gärna till att mikrofonen och 
videon förblir avstängda under mötet. 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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