
    

 

Brukerveiledning digitalt årsmøte i Melanomforeningen 4.-14. desember 2020 
 

Melanomforeningen har valgt å bruke Vibbo, den digitale løsningen til OBOS, for gjennomføringen av 
årsmøtet 2020. Her følger en brukerveiledning for hvordan du som medlem logger deg inn og 
stemmer på årsmøtet. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte sekretariatet på 977 35 355 eller 
sende en e-post til post@melanom.no. 

 

A) Møtet starter 
Alle medlemmer vil motta en SMS med lenke til 
tjenesten når årsmøtet er i gang kl. 09:00 den 4. 
desember. Du logger enkelt inn med mobilnummer og 
en 4-sifret engangskode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har logget deg inn i løsningen, vil du se når møtet 
avsluttes (kl. 09:00 den 14. desember), og en oversikt over 
alle sakene.  
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B) Avgi stemme på saker 
Avstemmingen på en enkelt sak har tre «tilstander»: 

• Velg stemmealternativ 
• Avgitt stemme 
• Se foreløpig resultat 

 

 

Figur 1: De tre ulike "tilstandene", merk at dette kun er illustrasjonsbilder og ikke faktiske skjermbilder fra sakslista vår. 

Som det kommer fram av skjermbildet over er det mulig å legge til en kommentar til saken. Husk på 
at kommentarene vil være synlige for alle medlemmer. Er det konkrete spørsmål vil de bli besvart av 
en representant fra styret eller sekretariatet, så husk på å logge deg inn på årsmøtet med jevne 
mellomrom for å følge med. 

Kommentarer og eventuelle spørsmål til enkeltsaker vil bli lest av sekretariatet hver dag i perioden. 
Styret/sekretariatet vil tilstrebe seg på å svare så fort det lar seg gjøre. 
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C) Valg av styreverv 
Valg av styremedlemmer har to «tilstander»: 

• Velg kandidat 
• Avgitt/rediger stemme 

 

 

Figur 2: Merk at dette kun er ment som illustrasjonsbilder og ikke er faktiske kandidater til valget. 



 
 

 
Melanomforeningen  Kontonr.: 3208.24.12939  Telefon:  977 35 355 
Organisasjonsnr.  Vipps.: 82380   E-post: post@melanom.no 
915 431 984      Web: www.melanom.no 
 

4 

Se sakspapirene for valgkomitéens innstilling av kandidater til valget i Melanomforeningen 2020. Vi 
gjør oppmerksom på at opplistingen av kandidatene i den digitale løsningen, ikke nødvendigvis 
samsvarer med oppstillingen til valgkomitéen. Dette skyldes den tekniske løsningen til OBOS, og er 
ikke noe Melanomforeningen kan bestemme. 

Du kan legge til kommentarer på alle saker bortsett fra valg av styremedlemmer. Dette er bestemt av 
OBOS, og ikke noe Melanomforeningen får endret. Skulle det være behov for å stille spørsmål kan du 
sende en e-post til post@melanom.no. 

NB! På valg av valgkomite står det i den digitale løsningen at styrets innstilling til ny valgkomite er 
som følger. Vi gjør oppmerksom på at dette er valgkomiteens innstilling, ikke styret sin. Ordlyden 
«styrets innstilling» ligger som standard i løsningen, og er ikke noe Melanomforeningen kan endre. 

D) Analoge stemmer 
For de medlemmene som ikke har mulighet til å stemme digitalt, er det også mulig å stemme på 
papir. Bruk vedlagte saksliste, skriv inn fullt navn og adresse, kryss av for dine svar, og send til: 

Melanomforeningen 
c/o Sandberg Regnskap AS 
Postboks 64 
1483 HAGAN 
 

NB! Det er kun papirstemmer med poststempel seinest lørdag 12. desember 2020 som vil telle. 
Disse vil skannes og bli registrert manuelt. 

 

E) Resultatet 
Søndag 13. desember omtrent kl. 9:00 vil alle medlemmer få en melding med varsel om at det 
digitale årsmøtet stenger mandag den 14. desember kl. 09:00 nøyaktig. 

For å sikre at alle analoge stemmer kommer fram med posten, vil resultatet fra årsmøtet 2020 først 
være klart torsdag 17. desember. 

Så fort protokollen er ferdig signert, vil alle medlemmer få en SMS om at protokollen er tilgjengelig. 
Du kan da logge deg inn igjen på det digitale årsmøtet vårt på Vibbo og derfra laste protokollen ned. 

 


