
FAGUS har som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen besluttet å ikke avholde årsmøte med fysisk 

oppmøte, men i stedet gjennomføre årsmøtet digitalt gjennom Office 365, og Teams som digital plattform. 

Å avholde et digitalt årsmøte er som å arranger et vanlig møte, men det er noen forhold som må hensyntas: 

blant annet flere antall deltakere, og varierende kjennskap til plattformen, og dirigentens kunnskap til teams. 

Styret i FAGUS har vedtatt at årsmøte skal gjennomføres 29 april kl 16 via Teams. 

Det er satt opp et testmøte 28 april kl 16 for de som ønsker å testbruke verktøyet. 

Det er kalt inn til møtene via outlook til de som sitter i styre, fagråd og DL i stifterorganisasjonene til FAGUS.   

For å delta må du ha en PC med høyttaler og mikrofon, wimdows 10 er anbefalt, internett og nettleser, samt en 

Teams -app. Ved bruk av Teams anbefales nettleserne Chrome og Edge. 

Dersom noen av deltakerne har praktiske spørsmål knyttet til bruk av Teams ta kontakt med FAGUS 

sekreteriatet ved Mari Myhrene. 

FAGUS ønsker påmelding til styremøtet slik at styret har en oversikt over hvem som skal delta, dette er 

nødvendig for at styret og dirigent skal kunne kommunisere med deltakerne underveis i årsmøtet. 

Alle som skal delta bekrefter dette ved å sende en epost til post@fagus.no innen 28  kl 15. 

Stifterorganisasjoonene kan sende inn påvegne  av sine representanter til årsmøtet. På denne måten vet 

FAGUS hvor mange stemmeberettigede, og hvor mange deltakere møtet skal ha. 

Styret ber om at forslag, spørsmål og benkeforslag sendes inn på forhånd per epost. 

Av hensyn til gjennomføringen bør styret i innkallingen henstille til at medlemmer som har spørsmål, 

kommentarer, endringsforslag eller andre saker ut over de som fremkommer av saksdokumentene om å 

oversende disse til DL i FAGUS i forkant av møtet. Kjennskap vil lette behandlingen under årsmøtet.  

Dersom det fremmes andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling 

(benkeforslag). Dersom det kommer benkeforslag må det foretas skriftlig avstemming. Skriftlig avstemming 

foretas i kommentarfeltet. 

(Det er ikke mulig å forhindre deltakere i å avgi stemme, men navnene på de som stemmer vil fremkomme i 

chattefunksjonen. Dersom det ved opptelling viser at flere har stemt enn antall stemmeberettigede må det 

gjennomføres en ny avstemming.) 

Praktisk informasjon om Årsmøtet via teams: 

Anbefaler alle å delta på testmøte 27. april kl 16 for å teste chattefunksjon/stemmeavgivning. 

Mari Myhrene ( FAGUS) er møteleder og starter møtet: 

• Alle muter (slår av) sin mikrofon til man får ordet, og muter mikrofonen sin når neste får ordet. 

• Det er ønskelig at alle medlemmer har på kameraet under møtet. 
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Når du nå kommer inn i møtet med «Bli med» og legger musepeker over bildet vil du få opp en menybar midt 
på bildet.  
1 – kamera ditt slik at ditt bilde vil vises.  
2 – egen mikrofon  
3 – dele egen skjerm med møtedeltagerne  
4 – Meny,her finner du muligheten for å gjøre bakgrunnen din uskarp/velge bakgrunn (Dette kan du med 
fordel velge på menylinjen før du går inn i møtet – når du har trykket gå inn i møtet 1 gang. Deretter trykk en 
gang til på gå inn i møtet.) 

  
5 – Her slår du på chatmenyen, her vil sakene bli lagt inn underveis i møtet (se forklaring under). 
6 – Her ser du hvem som er invitert, hvem som har kommet inn i møtet. 
7 – Du forlater møtet. 
 


