Hvordan delta på Nord-Norske Bildende Kunstneres digitale årsmøte 2021
I år vil årsmøtene foregå digitalt.
Det vil ikke være felles digitalt møte, men man får tilgang til et “spørreskjema” hvor
dagsorden har en lenke med sakspapirene til hver enkel sak, og så stemmer man ved å
godkjenne/ikke godkjenne eller vedtar/ikke vedtar hver enkel sak (evt avstår fra å stemme
der det er mulig).
For hver enkel sak på dagsorden er det en lenke til de samme sakspapirene som er sendt ut
på forhånd. Hvert sakspapir har derfor et nummer som referer til samme nummer som på
dagsorden.
Skjemaet vil være åpent i 48 timer slik at du selv velger når du vil gjennomføre din
deltagelse på årsmøtene.
Tidsrommet vil være fra mandag 8.mars kl 00:01 til onsdag 10.mars kl 23:59
Viktig! Test om linken virker
En uke før årsmøtet åpner får man tilsendt en link med innloggingen til digitalt årsmøte.
Denne linken må alle teste i god tid før årsmøtet åpner.
Hvis linken ikke virker tar du kontakt med Mediebruket:
Vanja Birkelid, Tlf. 994 76 794, E-post: vanja@mediebruket.no
Når du logger deg inn velger du “glemt passord” og så får du tilsendt det passordet du skal
bruke. Vær obs på at dette kan havne i søppel/spam.
Du kan logge deg inn så mange ganger du vil, men du kan ikke lagre avstemmingen din. Når
du skal avgi din stemme gjør du det på èn innlogging, trykker send og så har du deltatt på
årsmøtet.
Når du logger deg inn vil du komme til en side med 3 valg:
- NNKB årsmøte
- NKNN årsmøtet
- NNKS årsmøtet
Du får kun tilgang til de årsmøtene som du er medlem av og i hvilken rekkefølge du deltar på
årsmøtene bestemmer du selv.
Det vil i år bli begrensede muligheter til å kommentere eller diskutere årsmøtesakene i
fellesskap. Dette er selvsagt beklagelig, men vi vet at alle er inneforstått med
omstendighetene som pandemien har satt oss i.

Hvis du likevel har merknader som du mener er vesentlig for årsmøtet kan du sende
merknaden ved å svare på denne e-posten nnbkunst@gmail.com innen mandag 1.mars kl
12:00 og så vil merknaden publiseres i “spørreskjemaet” i det digitale årsmøtet.
Husk å skrive hvilket årsmøte og hvilken sak det gjelder.
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