
Digitale årsmøter  
for lag og 
foreninger



En ny tilnærming til årsmøte

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til 
å delta på årsmøte uansett hvor 
man er, hvor mye tid man har og 
hvor mye, eller lite, man ønsker å 
engasjere seg i hver enkelt sak 

Målet er økt deltagelse og dermed 
forsterket demokrati i årsmøtene



1. Sett agendaen 2. Velg tidsrom 3. Inviter medlemmene 

4. Diskuter og stem 5. Live resultater rett i lomma 

Sånn fungerer det



• 8 dagers åpent digitalt årsmøte* 

• Velkomstmelding, saksliste, diskusjon, avstemming, 
resultater og protokoll i ett 

• Medlemmer får lenke på sms 

• Ikke løsning for benkeforslag og ulik stemmevekting 

• Erfaring så langt; fra 10% til 42% deltagelse**

*     8 dager er valgt fordi generell lovgivning sier at innkallingen til et årsmøte skal skje med minimum 8 dagers varsel.  
      For å unngå å sende medlemmene mange meldinger, så er avstemmingen åpen allerede ved mottagelse av  
      velkomstmelding/innkalling 

**   Registrert deltagelse i første 300 årsmøter gjennomført i OBOS borettslag og sameier

I korte trekk…



Informasjon og 
registrering på 
digitaleårsmøter.no



For styret





Sett opp type 
årsmøte og 
definer 
styreverv som 
skal velges



Under forberedelse: 
- Last opp medlemsliste 
- Velge tidsrom 
- Lage saksliste



Legg til saker



Se sakslisten  
bygges opp…



Last opp  
medlemsliste 
eller legg til 
medlemmer manuelt



Se status / rediger 
medlemsliste som er 
lastet opp



Velg tidsrom og  
tilpass velkomstteksten 
som skal sendes til 
medlemmene på sms



Se / rediger valgt 
tidsrom for 
gjennomføring av 
årsmøte 



Vent mens avstemming 
pågår. Hvis du også er 
medlem, kan du selv 
stemme.



For 
medlemmer







Avstemmingen på en 
enkelt sak har 3 “states”: 
- Velg stemmealternativ 
- Avgitt stemme 
- Se foreløpig resultat



Valg av styremedlemmer 
har 2 “states”: 
- Velg kandidat 
- Avgitt / rediger 

stemme



Etter avsluttet møte kan 
medlemmene se 
protokoll og resultater 
under hver enkelt sak



For styret
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