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Kjære Røde Kors-venner 

  
Du får denne e-posten fordi du er medlem i Geilo Røde Kors 

Årsmøte til Geilo Røde Kors som skulle vært avholdt 19. mars, ble avlyst grunnet den 
pågående koronakrise. 
Vi forsøker oss imidlertid med en digital variant onsdag 15. april kl. 19.00 
 
Møtet vil finne sted på nettet med hjelp av Microsoftprogrammet Teams. 
Her kan du laste ned Teams: https://products.office.com/nb-no/microsoft-teams/download-
app 

 
Hvis du ikke har benyttet denne programvaren før, skal vi bistå deg med nødvendig tilgang 
og opplæring.  Det er forholdsvis enkelt å koble seg opp. Teams minner mye om Skype for de 
som kjenner dette. 
 
Denne digitale løsningen forutsetter imidlertid at vi må ha en formell påmelding i forkant av 
møtet. Da kan vi blant annet bistå de av dere som trenger litt hjelp for å koble seg opp i 
Teams. 
Fristen for påmelding er tirsdag 7. april, og påmelding skjer gjennom å svare på det vedlagte 
skjemaet som du finner ved å følge denne linken: PÅMELDING 
 
Et testmøte gjennomføres tirsdag 14. april kl 18.00. Invitasjon til dette kommer til de som 
er påmeldt årsmøtet. 

På et årsmøte skal det stemmes over både fremlagte saker, og det skal avholdes valg til 
Styret. Mye av dette vil også kunne bli gjennomført digitalt. Også her vil dere som nå melder 
dere på, få utfyllende informasjon så fort vi har fått inn påmeldingene og ved møtestart. 

Dersom du ikke har mulighet til å være med på nettet med Teams melder du fra om dette til 
marias.s@online.no så finner vi en løsning på det slik at du får blitt med på årsmøtet. 

Det dere allerede kan merke dere, er at hvis dere har andre forslag til løsninger enn det 
Styret har presentert i sine papirer ( f.eks handlingsplaner) så må dette sendes til Styret 
senest tirsdag 7. april til epost, groa_@hotmail.com som koordinerer dette.  
Av hensyn til måten avstemminger skal gjennomføres, så må stemmealternativene være 
klare FØR årsmøte, og ikke komme til som en del av møtet. 

Sakspapirer til møte ble lagt ut i februar. De ser du også HER.  

Med vennlig hilsen 

For styret i Geilo Røde Kors 

Jan Arne Øen 
Styreleder  
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