
Digitale årsmøter  
for lag og 
foreninger



En ny tilnærming til årsmøte

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på årsmøte 
uansett hvor man er, hvor mye tid man har og hvor mye, 
eller lite, man ønsker å engasjere seg i hver enkelt sak 

Målet er økt deltagelse og dermed forsterket demokrati 
i årsmøtene



Sett agendaenSånn  
fungerer det

1 Velg tidsrom2

Inviter medlemmene3 Diskuter og stem4 Live resultater rett i lomma5



• 8 dagers åpent digitalt årsmøte* 

• Velkomstmelding, saksliste, diskusjon, avstemming, 
resultater og protokoll i ett 

• Medlemmer får lenke på sms 

• Ikke løsning for benkeforslag og ulik stemmevekting 

• Erfaring så langt; fra 10% til 42% deltagelse**

*     8 dager er valgt fordi generell lovgivning sier at innkallingen til et årsmøte skal skje med minimum 8 dagers varsel.  
      For å unngå å sende medlemmene mange meldinger, så er avstemmingen åpen allerede ved mottagelse av  
      velkomstmelding/innkalling 

**   Registrert deltagelse i første 300 årsmøter gjennomført i OBOS borettslag og sameier

I korte trekk…



Her finner du informasjon om 
digitale årsmøter. Trykk “Kom i 
gang” for å registrere deg. Er 
du allerede en bruker, kan du 
logge inn med ditt 
mobilnummer.

Landingsside Digitale Årsmøter



For styret



Her kan du opprette nye møter, 
redigere eller se resultatene fra 
møtene deres

Oversikt over dine møter



Sett opp type årsmøte og 
definer styreverv som skal 
velges. Har dere andre type 
roller som skal velges må dere 
lage egne saker for dette når 
møtet er opprettet. 

Nytt årmøte



Under forberedelsen til møtet 
er det tre ting dere skal gjøre:  

• Last opp medlemslisten, eller 
legg til medlemmer manuelt.  

• Velg tidsrom for møtet 
• Lag sakslisten

Under forberedelse



Sakslisten bygges opp slik. 
Dere kan her legge til 
dokumenter i saker, og flytte de 
opp eller ned. Om dere skal 
velge styreverv er alltid siste 
sak. 

Sakslisten



Her legger dere inn sakstekst, 
velger krav til flertall og legger 
inn et eller flere forslag til 
vedtak.  

Når dere legger inn forslag til 
vedtak, så husk at systemet 
selv lager “mot” og “blank”som 
et alternativ. 

Legg til saker



Her ser dere hvordan en sak vil 
se ut for både administrator og 
medlem. Som medlem kan man 
avgi stemme på forslaget til 
vedtak, mot eller blankt. Det er 
viktig at de som oppretter 
saken ikke setter opp egne 
motforslag. 

Visning av saker og avstemning

Visning av sak for administrator Visning av sak for medlem



Dere kan laste opp en Excel fil 
med medlemslisten eller legge 
de til manuelt. Husk å markere 
deg selv som både medlem og 
administrator om du skal 
stemme i møtet. 

Legg til medlemmer



Her ser dere antall medlemmer 
som er lagt til. Dere har frem til 
møteinvitasjonen blir sendt ut 
til å endre eller redigere listen. 

Se status/rediger medlemmer



Velg tidsrom og  
tilpass velkomstteksten som 
skal sendes til medlemmene på 
sms. Du kan legge inn en liten 
personlig beskjed i starten av 
meldingen, men vær obs på at 
meldingen ikke kan være mer 
enn 160 tegn.

Velg tidsrom



Du kan endre tidsrom for møtet 
frem til møtet er i gang. 
Meldingen til medlemmene vil 
gå ut på starttidspunktet for 
møtet. 

Status for tidsrom for 
gjennomføring av møtet



Vent mens avstemning pågår. 
Hvis du også er medlem, kan 
du selv stemme. Du kan da 
trykke på lenken “Se møtet som 
medlem”

Avstemning pågår



For 
medlemmer



Alle medlemmer vil motta en 
SMS med link til tjenesten på 
tidspunktet dere har satt for 
møtestart. De logger enkelt inn 
med mobilnummer og en  
4-sifret kode.

Møtet starter



Når medlemmer har logget inn 
i tjenesten, vil de se når møtet 
avsluttes og en oversikt over 
sakene. 

Saksliste medlemmer



Avstemmingen på en enkelt sak 
har 3 “states”: 

• Velg stemmealternativ 
• Avgitt stemme 
• Se foreløpig resultat

Avgi stemme på saker



Valg av styremedlemmer har  
2 “states”: 

• Velg kandidat 
• Avgitt / rediger stemme

Valg av styreverv



Analoge 
stemmer



Man kan registrere analoge 
stemmer underveis når møtet 
pågår, eller etter at møtet er 
avsluttet. Husk å ikke trykke på 
"sluttfør møte" knappen før alle 
analoge stemmer er registrert.

Registrere stemmer

Underveis i møtet

Etter at møtet er avsluttet

Analoge stemmer



Trykk på knappen for å 
registere stemmene til et 
medlem. Dere skal finne navnet 
i nedtrekkslisten så lenge de er 
lagt inn som medlem i møtet.  

Dere kan legge til vedlegg med 
stemmeseddel.  

Velg medlem

For å unngå dobbeltstemmer vil systemet alltid bruke 
den siste stemmen som er lagt inn. Om medlemmet har 
stemt digitalt, vil da den analoge stemmen som 
registreres overskrive det de har gjort digitalt.

Analoge stemmer



På hver sak, registrer for, mot 
eller blank stemme fra 
nedtrekksmenyen.

Registrer analoge stemmer

Analoge stemmer



Legg inn stemmer på de 
kandidatene medlemmet har 
valgt på de ulike vervene 

Stem på styreverv

Analoge stemmer



Om du har flere analoge 
stemmer som skal legges inn, 
gjentar du prosessen til alle er 
lagt inn.  

Registrer flere

Analoge stemmer



Når analoge stemmer eventuelt 
er lagt til, avslutt med å trykke 
på "sluttfør møte" knappen. 
Etter at dette er gjort kan man 
ikke endre eller legge til 
stemmer.  

Sluttfør møtet



Resultat



Dere kan nå laste ned 
protokollen og signere den. Når 
dette er gjort kan protokollen 
lastes opp igjen, og det vil gå 
ut en sms til medlemmer med 
resultatet.  

Møtet er avsluttet



Medlemmene får nå tilgang til 
endelig resultat, og kan laste 
ned signert protokoll. 

Se resultatet



Digitale årsmøter  
for lag og 
foreninger


