
Viktig information rörande årsmöte 2020 till alla medlemmar i SBK. 
 
På grund av rådande omständigheter kommer årets årsmöte i Södertälje båtklubb vara digitalt via 
Zoom, för det allra flesta. En liten skara på max 20 personer kommer att kunna närvara fysiskt. 
Anmälan för detta görs till sekreteraren senast den 5 mars. Röstning om aktuella frågor kommer att 
ske på hemsidan och rösterna skickas till klubbens revisorer som också fungerar som rösträknare 
eller på papper som läggs i postlådan vid kansliet i Kompassen. Rörande mötesfunktionärer, dvs. 
mötesordförande, mötessekreterare, justeringspersoner, avser styrelsen att frångå gängse ordning 
och istället här föreslå personer. Den medlem som har invändningar kan skicka dessa med motivering 
till sekr@sodertaljebk.net senast 5 mars. Sålunda föreslås, av praktiska skäl, som mötesordförande 
Jonas Magnusson, mötessekreterare Jan-Erik Östling, justeringsmän revisorerna Ulf Vinteg och Åke 
Persson. 
 
Alla dokument som krävs för årsmötet står att finna i pappersform i Kompassen (från måndag kväll 1 
mars) samt på klubbens hemsida under fliken ”Årsmöte 2020”, när du får detta mail. Lösenord för 
sidan är: MAX2021 
Röstning kan starta omgående fram till den 15 mars kl 18.00. 
 
Mötet den 14 mars nås med hjälp av dator/smartphone med följande länk: 
https://zoom.us/j/93495007035?pwd=Tnh3cVdVa3NSSnFFSHJ6OThoMGNNdz09 

 
Mötet startar 15 minuter före den utsatta tiden kl.14.00 den 14 mars, dvs 13.45. Alla deltagare 
kommer vara tystade vid inträdet till mötet och under mötet fram till tiden för frågor. Mikrofonen 
kan sättas på manuellt om så skulle krävas.  
Frågor kommer att kunna ställas i Zoom chat-funktion. Dessa svaras på av mötesfunktionärer och 
andra presentatörer. Eventuellt kan disciplinerad diskussion också få föras efter inbjudan av 
mötesfunktionärerna eller begäran i chatten. 
Under mötet kommer ordförande att gå igenom dagordningen punkt efter punkt. Kassören kommer 
att redogöra för 2020 års bokslut och kassa. Valberedningens sammankallande kommer att redogöra 
för förslag till styrelse och funktionärer. Röstning om aktuella ärenden görs alltså på klubbens 
hemsida under fliken ”Årsmöte 2020”, eller på utlagda röstsedlar i Kompassen som sedan läggs i 
postlådan utanför kansliet i Kompassen. 
 
Du får börja rösta när du har tagit del av informationen/mötesdokumenten på hemsidan. 
Röstningen pågår till kl 18.00 den 15 mars. Din röst är bindande och får inte ändras. 
På papper: Röstsedel kommer att läggas ut i Kompassen. Denna måste fyllas i med namn och 
medlemsnummer för att vara giltig och ange JA eller NEJ enligt instruktion på röstsedeln eller 
hemsidan. 
 
För att delta i Zoom-mötet via datorn anges alltså följande länk i internetbrowsern: 
https://zoom.us/j/93495007035?pwd=Tnh3cVdVa3NSSnFFSHJ6OThoMGNNdz09 

För de som inte använt Zoom tidigare rekommenderas att testa lite i förväg för att bekanta sig med 
utseendet och funktionerna. Alla kan starta Zoom genom länken www.zoom.us. En svensk 
instruktion finns här: https://onlineguiden.se/zoom/ 
En enkel guide bifogas också detta mail. 
Observera att man måste ladda ner Zoom-appen när man använder en dator. Detta kan göras 
automatiskt när man följer ovanstående länk. 
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