Snart är det dags för årsmöte och här kommer en del information som vi önskar att du läser igenom i god tid
innan mötet. Orsaken är att vi i dessa annorlunda tider kommer att hålla ett helt digitalt årsmöte.
Det är förstås tråkigt att vi inte får träffas som vi brukar och då ett digitalt möte inte alls är lika trevligt som att
träffas, kommer årsmötet att hållas kort men ändå med de förutbestämda punkterna (se kallelse).
Att rösta på årsmötet
För att få rösta digitalt måste vi identifiera alla som röstar med hjälp av Bank ID. Detta kommer vi att lösa genom
att skicka ut en länk med sms senast den 11:e februari. Genom denna länk kan du ladda ner en app (Percap)
som sedan kommer att användas när vi röstar på årsmötet. Om du inte får något sms med länk i fram till den 11:e
februari ber vi dig kontakta mig (Peter) så hjälper jag till.
Det är bra om du så snart som möjligt laddar ner appen och testar den och om du behöver teknisk support är du
välkommen att texta eller ringa mig på 0733-26 37 82.
Videomötet
Själva mötet kommer vi att hålla i programmet Microsoft Teams och om ni vill sitta flera medlemmar runt en och
samma dator så går det jättebra.
Länk till video mötet kommer också att sändas ut veckan innan. Även här ber vi dig kontakta mig om du inte får
kallelsen.
Årsmötet kommer sedan att hållas den 12:e februari kl. 14:00 och för att allt ska gå så smidigt som möjligt vill vi
att du ansluter till videomötet och till röstnings appen mellan kl. 13:30 och 14:00.

Väl mött!
Styrelsen genom Peter Ejdehage
Sist och jätteviktigt!
Anmälan måste innehålla:
Namn
Personnummer (röstning)
Telefonnummer
Mailadress.
Anmälan skickas till PETER.EJDEHAGE@SQHA.SE snarast (det är saker som ska ske innan så vi behöver all
tid vi kan få// tack), men sista anmälningsdag är den 11:e februari!
Och du måste betala medlemsavgiften snarast för att få närvara på årsmötet.
P.S. För att kunna delta på årsmötet behöver du en dator eller motsvarande med Internetuppkoppling, mobilt BankID
samt en smartphone. Ni kan sitta flera personer vid samma dator.

