
 

Digitalt årsmöte för IFK Göteborg 2021 
 

 
Nedan följer fördjupad information till dig som medlem för att kunna delta i och rösta på årsmötet. 

Förbered dig inför årsmötet 
Det är viktigt att du som medlem förbereder dig enligt nedan i god tid inför mötet. 
  

● Vi rekommenderar att ha två enheter tillgängliga inför mötet, t.ex. en dator och en 
mobiltelefon, där du använder en enhet för att se och följa mötet, och en annan för att 
rösta. 
 

● För att kunna rösta i årsmötet krävs verifiering via Mobilt BankID. Se till att du har 
installerat Mobilt BankID på din mobiltelefon. Instruktioner för hur du installerar Mobilt 
BankID hittar du här. Notera att det inte fungerar att rösta med BankID installerat på din 
dator, utan endast med Mobilt BankID. 
 

● Röstning och aktivt deltagande i årsmötet kommer att ske genom tjänsten Percap.  
Du laddar ner Percap antingen som applikation till din mobiltelefon eller använder 
webbapplikationen som även fungerar bra på datorer. 

o Ladda ner Percap för Android 
o Ladda ner Percap för iPhone  
o Använd webbapplikation för dator 

  
● Vill du begära ordet under mötet kan du göra det genom videoappen Zoom. Ladda ner 

Zoom till din telefon om du vill kunna delta aktivt och tala i mötet via videolänk. 
o Ladda ner Zoom för datorn, se “Zoom Client for Meetings” 
o Ladda ner Zoom för iPhone 
o Ladda ner Zoom för Android 

För att tala till mötet via videolänk: Högst upp i Percap finns en knapp för att öppna Zoom. 
Följ instruktionerna för att gå med i Zoom-mötet. Det är viktigt att ni byter namn i Zoom 
där ni skriver in först ert medlemsnummer och sedan ert namn. Ni behöver bara öppna 
Zoom via Percap om ni ska tala och vill göra det via videolänk.  

  

Datum Tid Information 

15 mars Förmiddagen 
Länk för streaming av mötet skickas ut via mail till alla som 
anmält sig 

15 mars 17.00 Årsmötet öppnar för inloggning 
  - Gå in på länken till mötet med din dator 

  - Logga in på Percap med din mobiltelefon 

15 mars 18.00 
Årsmötet börjar. Du måste vara inloggad på Percap senast 
18.15 för att inkluderas i röstlängden. 

https://support.bankid.com/sv/bankid/mobilt-bankid
https://support.bankid.com/sv/bankid/mobilt-bankid
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.percap.app&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/percap/id1510243286
https://percap-app.web.app/#/
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


 

 
Delta vid årsmötet den 15 mars 
 
Se mötet via länk 
Årsmötet kommer att sändas via en speciell länk till vår Youtube-kanal. Länken kommer att 
skickas ut till anmälda deltagare via mail under förmiddagen den 15 mars. Notera att du måste gå 
via länken i mailet, du kommer inte att se livevideon från mötet genom Percap eller om du går 
direkt till vår Youtube-kanal. 
  
Så röstar du 
Notera att röstningen som sker i tjänsten Percap kräver Mobilt 
BankID. Det går utmärkt att se sändningen från årsmötet även 
om du inte har Mobilt BankID, men då försvinner möjligheten att 
rösta. 
  
Mötet kommer att finnas tillgängligt via Percap från 17.00. Logga 
in på Percap i god tid innan mötet via nedladdad mobilapp eller i 
webbläsaren. Använd gärna din telefon för att rösta, och en 
annan enhet för att se mötet live via Youtube, för att slippa växla 
mellan olika appar på samma enhet.  
  
När du loggat in med hjälp av Mobilt BankID klickar du på mötet 
som heter ”IFK Göteborgs årsmöte 2021”. I Percap kan du följa 
dagordningen (3), rösta (4) och begära ordet för att själv framföra 
dina åsikter till åhörarna. När du loggat in på mötet i Percap 
kommer du även kunna läsa verksamhetsberättelsen och 
inkomna motioner. 
  
Beslutspunkterna kommer att bli tillgängliga för röstning i 
Percap när de är aktuella under mötet. 
  
Ställ en fråga eller begär ordet under mötet 
Vet du redan nu att du har en fråga du vill ställa under mötet så går det bra att maila den i förväg 
och få den uppläst och besvarad i sändningen. Maila då till info@ifkgoteborg.se senast den 12 
mars. Du har naturligtvis också möjlighet att ställa frågor eller lägga förslag under mötets gång. 
Så här gör du för att begära ordet eller ställa en fråga under mötet: 
 

• Tryck på Begär ordet (2) i Percap. 
• Tryck på Länk till videomöte (1) längst upp i Percap. 
• Har du appen Zoom installerad loggas du in automatiskt, men lägg då till ditt 

medlemsnummer och namn. Har du inte appen Zoom följer du instruktionerna och lägger 
även till ditt medlemsnummer och namn. 

• Du kommer få kontakt med en tekniker i väntan på att mötesordföranden ger dig ordet. 
 
Syftet med Zoom är att du ska kunna uttala dig och samtidigt synas i sändningen. Om du inte 
avser att uttala dig kan du bortse från dessa steg. 
 
Tänk på att sänka ner ljudet på Youtubesändingen, eller gå bort från datorn när du ska tala.  
 

Frågor? 
Kontakta oss om du har några frågor kring mötets genomförande. 

info@ifkgoteborg.se 

mailto:info@ifkgoteborg.se

