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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 
 OBS ! nytt datum 

Härmed kallas Du som båtägandemedlem i Piluddens Båtklubb till 
vårt årsmöte: 

Plats:  Digitalt möte via Teams  

Datum:  Lördag den 19 mars 2022 

Tid:  Kl. 14.00 – ca 16.00  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Observera att mötet kommer att ske helt digitalt via Teams på grund av 
rådande pandemi även om restriktionerna nu har hävts. Detta kräver att man 
använder en smartphone eller en dator.  

Möteshandlingar kommer senast den 12/3 att: 
- Finnas på Piluddens hemsida: piluddens.com - under medlemssidorna. 
- Sitta uppsatta på anslagstavlan i klubbstugan på varvet.  

Du kommer att få ett separat mail med en länk som ni klickar på för att ansluta 
till årsmötet den 19 mars. 

Vi öppnar mötet från kl 13:30 för inloggning. Anslut gärna i god tid så hinner vi 
lösa eventuella tekniska problem innan mötet börjar kl 14.00. 

Gör så här för att ansluta till årsmötet den 19 mars: 

1. Öppna det separata mailet som kommer från Hannes/Mattis med 
Teamsinbjudan. 

2. Rulla ner längst ner i mailet. Där finns en länk med texten ”Klicka här för att 
delta i mötet”. 

3. Klicka på länken.  

4. Om en fråga kommer upp om att tillåta öppning av länkar, klicka i rutan. 

5. Om ingen fråga kommer upp välj ”fortsätt i den här webbläsaren”. 

6. Klicka på ”anslut” och vänta på att bli insläppt i mötet av arrangören. 
 

PILUDDENS BÅTKLUBB 



Under mötet: 

1. För att undvika störningar i mötet kommer samtliga mikrofoner att vara 
avstängda förutom för den som har ordet.  

2. Önskar någon deltagare på mötet att få ordet sker det genom att klicka på dem 
lilla handen i övre kanten av skärmen, den sk. handuppräckningssymbolen.  

 
3. Om du begärt ordet med hjälp av handuppräckningssymbolen och ordförande 

lämnat över ordet till dig: Slå på mikrofonen när du ska prata. Detta görs med 
mikrofonsymbolen på övre kanten av skärmen. När den är överstruken är den 
avslagen. På så vis minimeras brus och störningar. 

3. Kom ihåg att ta ner handen när du är klar genom att klicka på den. 

4. Vill man se men inte synas själv, klickar man på kamerasymbolen och stänger  
av kameran genom att klicka på kamerasymbolen.  

 

5. När årsmötet avslutats klickar man på den röda symbolen ”Lämna”. 

 

Protokollet från årsmötet kommer att läggas upp på Piluddens hemsida, 
www.piluddens.com senast den 19 april 2022. 

Välkomna till årsmötet! 
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