
Veileder for digitalt årsmøte 
 

Fullmakt 

Dersom noen skal opptre med fullmakt på vegne av stemmeberettiget medlem som ikke er tilstede, 

skal dette meldes skriftlig på epost til leder senest dagen før årsmøtet, altså onsdag 3. juni. 

Epostadresse: th@arkivet.no.  

 

Hvordan få tilgang til møtet 

Lenke til Zoom-møte: https://uit.zoom.us/j/2773823743 

Den samme lenken benyttes til hele seansen fra kl. 14-16, både digital plenumssesjon (kl. 14-15) og 

årsmøtet fra kl. 15. 

Det er ikke nødvendig å ha lastet ned Zoom som program på maskinen på forhånd for å kunne delta 

som gjest i møtet (dette skjer automatisk). 

Klikk på lenken ovenfor når du ønsker å bli med i møtet. 

Dersom du opplever problemer med lyd, bilde eller annen funksjonalitet, kan du forsøke å forlate 

møtet og gå inn i møtet på nytt. 

 

Generelle retningslinjer om digital møtekultur 

⎯ Bruk mute når du ikke har ordet 

⎯ Ikke snakk før du har fått ordet 

⎯ Det er en fordel om andre enn de som snakker slår av kameraet, da dette tar en del 

båndbredde. Da blir det bedre teknisk kvalitet i gjennomføringen av møtet 

 

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 

⎯ Avstemming vil foregå på den måten at møteleder vil be om at de som har innsigelser mot 

forslag til vedtak, tilkjennegir dette gjennom å skrive «INNSIGELSE» i chatten, hvorpå de vil få 

ordet 

⎯ Møteleder vil avgjøre hvordan avstemming foregår dersom det fremmes benkeforslag 

⎯ Under konstitueringen av møtet vil to personer velges til tellekorps, for å kunne bevitne 

korrekt opptelling av stemmer ved behov 
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Organisering 

⎯ En møteleder uten tilknytning til styret velges under konstitueringen av møtet (sak 1) 

⎯ Tre fra Arbeidsutvalget (AU) samt sekretær vil være samlokalisert på UiA under møtet 

⎯ Trond Bjerkås vil hele tida følge med på chatten for å sikre at møteleder får med seg de som 

har tegnet seg på talerlisten 

⎯ Dersom en deltaker mister kontakt med chatten, er det mulig å sende SMS til Harald Rinde 

på telefon 959 93 450 

⎯ Dersom det mot formodning skulle skje at møtet ikke kan gjennomføres pga. tekniske feil 

som oppstår underveis, vil reserveløsningen være å avvikle årsmøtet pr. epost 

 

Nyttige lenker 

https://www.uninett.no/aktuelt/zoom  
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