Til alle som er påmeldt NRRLs digitale Generalforsamling 2021
Den 18. april kl. 10.00 starter NRRLs digitale Generalforsamling 2021.
NRRLs hovedstyre har på grunn av Covid-19 pandemien og smittevernsrestriksjoner valgt å avholde
generalforsamlingen digitalt, i OBOS sin digitale løsning for foreninger og lag.
Kl. 10.00, søndag 18. april, vil du motta en automatisk utsendt SMS til din mobiltelefon fra
avsenderen «Styret» med følgende tekst:
Årsmøtet i Norsk Radio Relæ Liga holdes digitalt. Du kan stemme frem til 26. april kl. 10:00. Logg
inn på https://app.digitalearsmoter.no/eier/970168400
Når du har mottatt meldingen ovenfor som en SMS er du klar til å delta. NB: Det er ikke mulig å
logge inn i systemet før du har mottatt meldingen
• Start en web-leser, gå til lenken oppgitt ovenfor og du vil komme til et påloggingsbilde
• For å logge inn i systemet så taster du ditt mobilnummer i Logg inn-bildet og klikker «Neste»
• Du vil nå få en SMS til din mobiltelefon med en firesifret-kode. Denne legger du inn i Skriv inn
kode-bildet og trykker «Bekreft».
• Du skal nå komme direkte til generalforsamlingens saksliste
Det mobiltelefonnummer du oppga ved din påmelding vil bli brukt til å sende ut din melding, og det
samme mobilnummer må du bruke når du skal logge inn.
Skulle du ikke motta noen melding på morgenen søndag 18. så tar du kontakt med NRRLs kontor via
e-post nrrl@nrrl.no. Vi har i så fall åtte dager på å rette opp i eventuelle feilregistreringer.
Ved uttesting har det vist seg at for brukere som er tilknyttet mer enn et årsmøte /
generalforsamling, f.eks. du er også invitert til å delta i et OBOS-årsmøte, så kan det være litt kinkig å
få valgt riktig møte du vil delta i. Bruker du lenken fra SMS-teksten ovenfor, den samme som du vil få
til din telefon den 18., så kommer du imidlertid rett inn i NRRLs generalforsamling.
Som tidligere nevnt så varer generalforsamlingen i åtte dager. Det er i denne perioden mulig å logge
inn igjen flere ganger og du kan evt. gjøre endringer i dine valg.
Det er raskt og enkelt å delta og å foreta dine avstemminger. Begynn på «Sak 1», og ved fullført
avstemming leder systemet deg videre til neste sak. Sakspapirer ligger vedlagt hver sak, som en
nedlastbar PDF.
Under Sak 10 – Valg av styreverv, så skal du velge nye medlemmer til NRRLs Hovedstyre (HQ). Her
krysser du av av for de personer du ønsker at skal tiltre de enkelte verv. Du skal velge 1 stk.
president, 4 stk. HQ-medlemmer og 2 stk. vararepresentanter. Ikke kryss av for flere en dette!
Personer som er ført opp som kandidater til flere verv kan du godt velge på begge plasser. Det er
stemmetallet som til slutt avgjør hvilket verv kandidatene evt. velges til. NB: Når du er ferdig med å
gjøre dine valg under sak 10 – Valg av styreverv, så klikker du på valget «Til sakslisten» som du
finner nederst til venstre på skjermbildet - dine valg er med dette registrert.
Det har kommet inn to benkeforslag til valg av HQ-medlemmer. For informasjon om benkeforslagene
og for presentasjon av kandidatene se her: https://www.nrrl.no/generalforsamling2021
For stemmegivning på rene saker så fremkommer valgmulighetene: «Godkjennes», «Mot» og
«Blank». Kun et valg kan gjøres her.
Det er mulig å legge inn kommentarer under de enkelte saker. Kommentarene kan leses av alle.
Det er også mulig, underveis å se hvordan stemmegivningen til enhver tid står. Dette kan sees for alle
saker unntatt for personvalgene under sak 10.

Har du problemer eller du har spørsmål om generalforsamlingen, ta kontakt med NRRLs kontor via epost nrrl@nrrl.no , eller via telefon 22 21 37 90, tirsdag til torsdag 09.00-16.00.
Lykke til og godt valg!
Med vennlig hilsen
Bjørn Myrvold
Generalsekretær NRRL

