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Vi hälsar Dej välkommen till Brommaklubbens årsmöte!

Det kanske viktigaste mötet under året. Det är där det avgörs om vi ska kunna
fortsätta vår verksamhet ett år till.

Mötet kommer som alla våra möten under corona-pandemin att hållas som ett
videomöte med vårt verktyg för detta, Zoom.

Dokument som ska behandlas på årsmötet hittar Du på vår webbplats:
https://bromma.seniornet.se/  Där (på hemsidan) hittar du en notis om årsmötet
och en länk som leder till sidan där vi kommer att samla alla dokument som hör till
årsmötet. Just nu finns framförallt Verksamhetsberättelsen för år 2020 på plats,
men det kommer mera.

Skulle du vara intresserad att vara med i styrelsen i år? Vänd dej med
förtroende till vår valberedare Lars Forsmark! 
Ring eller sms'a till 073 956 2980 eller mejla lars.forsmark@gmail.com

För att delta i vårt zoom-videomöte behöver du klicka länken här:
zoom.us länk för komma till mötet

Normalt hamnar du på en webbsida från Zoom där det finns en stor knapp med
texten "Launch Meeting". klicka på den. Har du otur kan det dyka upp ett mindre
fönster där du ska bekräfta att Zoom Meetings är rätt. Det gör du genom att klicka
Open Link.
Fler undantag, se nedan.

Eventuellt kan du även behöva logga in på mötet med följande ID-nummer och
lösenord:
Meeting ID: 408 960 6215
Passcode: ff8wkrsu

Om detta är första gången du är med på ett zoom-videomöte kan du behöva
installera ett program som heter Zoom  (kallas ibland ZOOM Cloud Meetings eller
bara Zoom Meetings). Det sker normalt automatiskt, du ska bara godkänna
installationen.
Om du får frågor om zoom får använda en del funktioner i din dator eller mobil
eller surfplatta måste du svara ja annars får du problem med att delta på mötet.

Du kan även få uppleva att du får ett program/app översänt som vill uppdatera din
version av Zoom programmet som fanns sedan tidigare. Acceptera erbjudandet
genom att dubbelklicka på den fil som din webbläsare tog emot.

Om något skulle krångla när du försöker ansluta till årsmötet, tveka inte att ringa
vår webbmaster Sören Larsson 0705 91 2955 !
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Välkommen till Årsmötet!
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