
Korona  

 

 

Digitalt årsmøte i klubben 
 

Hvis klubben f.eks. har mange medlemmer eller lite lokale, kan det være vanskelig 

å få gjennomført årsmøte på vanlig måte. I så fall anbefales digitalt årsmøte.  

 

Det anbefales at dere bruker to tekniske løsninger:  

1. En for å se og høre hverandre 

2. En for votering (stemme) 

 

Se og høre hverandre 
For å se og høre hverandre kan dere bruke programmer som Microsoft Teams eller Zoom. 

De siste månedene har de fleste av oss blitt vant med å bruke slike programmer, og 

antagelig har flere i klubben tilgang på et slikt program. De som skal delta trenger ikke ha 

programmet, bare linken som den som opprettet møtet sender ut.  

 

Dersom ingen i klubben har tilgang på Microsoft Teams, Zoom eller lignende, kan 

fylkeskontoret opprette møtet i Teams for dere og sende dere link dere kan bruke for møtet.  

 

Dersom det er medlemmer i klubben som ikke har Internett, kan disse inviteres til å være 

med på årsmøtet hjemme hos en annen (helst en fra samme kohort på skolen).  

 

Votering (stemme) 
På årsmøtet i klubben skal det være skriftlig valg på leder, nestleder, kasserer, sekretær og 

styremedlem. Ved andre personvalg skal det være skriftlig valg dersom det er forslag om 

mer enn en kandidat eller dersom noen forlanger det. Blanke stemmer regnes som gyldige 

stemmer. 

 

Ved digitalt årsmøte kan for eksempel mentimeter.com brukes for å stemme.  

 

Slik klargjør man for stemming:  

1. Gå inn på mentimeter.com. 

2. Lag en brukerprofil. 

3. Trykk «your presentations». 

4. Trykk «new presentation». 

5. Velg et presentasjonsnavn. 

6. Velg spørsmålstype: «Multiple choice». 

7. Skriv inn vervet det skal stemmes på. 

8. Skriv inn navnet på de man kan stemme på. 

PS: Ha alltid «blank» som et alternativ. 

9. For å lag nytt spørsmål for nytt verv. 

trykker du «+Add slide».  

PS: Du kan kun ha tre slides på 

gratisversjonen. Dette løser du ved å lage en 

ny presentasjon med tre nye slides. 
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10.   Når det skal stemmes trykker du «present». 

11. Fortell medlemmene at de skal gå til menti.com  

og skrive inn koden som står på din skjerm.  

 

 

 

Det anbefales at to-tre personer som utgjør tellekorps kan møtes og sitte ved samme pc 

under årsmøtegjennomføringen. Dere kan velge å dele skjermen, slik medlemmene ser 

resultatet selv. Velg i så fall at resultatet ikke skal vises mens det stemmes.  

 

Når medlemmene skal stemme går de inn på menti.com på mobil, pc eller nettbrett. De 

taster inn koden som den som har ansvar for stemmegivningen gir dem. Så trykker dem på 

den dem vil stemme på. Resultatet kommer umiddelbart opp på skjermen til den som 

administrer stemmegivningen på Mentimeter.com.  

 

 

 

 

Ikke utsett årsmøtet 
Ber om at alle klubber gjennomfører årsmøtet – til tross for korona. Årsmøtet kan gjerne 

gjennomføres digitalt, men ikke utsettes eller avlyses. Dette på grunn av at klubben skal 

rapportere etter årsmøtet, og før 1. desember. Uten denne rapporteringen får ikke 

klubben viktige midler (penger) til driften. Dette er frister som er satt utenfor 4H, og ikke 

noe 4H får endret på. Ved problemer med å få gjennomført årsmøte i november – ta 

kontakt med fylkeskontoret så fort som mulig, så hjelper de dere med å få til en løsning. 

 

Tips til forberedelse 
 

1. Lag en presentasjon (f.eks. i Microsoft Power Point) av alle sakene. Bruk 

funksjonen ‘delt skjerm’ til å vise presentasjonen under årsmøtet. Da blir det 

enklere å følge med.   

 

2. Test ut både videomøte og votering på forhånd (f.eks. med styret), slik at dere er 

sikre på hvordan dere bruker det.  
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