
Hej och Gott Nytt År på er alla! 

Nu är vi redan långt inne i Mars 2021 och Covid-19 pandemin fortsätter. Eftersom man inte får samlas mer 

än 6 personer per tillfälle så måste vi komma på andra sätt att hålla vårt årsmöte på. 

I år ordnar vi årsmötet via programmet Microsoft Teams för de medlemmar som anmäler sitt intresse för 

att deltaga. 

Anmälningen skall göras per e-post till Britt-Mari på adressen britt-mari.bjon@multi.fi. 

Skicka in din anmälan före 26.3.2021. 

Årsmötet hålls 28.3.2021 kl. 18:00. Stadgeenliga ärenden. 

När anmälningen är emottagen skickas en inbjudan till årsmötet med en Teams-länk. Inget program 

behöver laddas ner för att kunna delta i mötet. När man klickar på länken får man tre alternativ: 

 

Om du inte har Teams programmet I din dator väljer du “Fortsätt med den här internet browsern” 

(Continue on this browser). 

Visste du att föreningen har en egen Facebook sida dit du också kan begära “medlemskap” för att kunna se 

vad som händer inom föreningen? Gå in och titta, svara på frågorna som dyker upp och sedan blir du 

godkänd som medlem på sidan. 

Efter att Covid-19 lättar så skall vi hitta på något roligt gemensamt. 

 

Hei ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille! 

Nyt ollaan jo pitkällä Maaliskuuta 2021 ja Covid-19 pandemia jatkuu. Koska rajoitukset estävät yli 6 hengen 

kokoontumisia, on meidän järjestettävä yhdistyksen vuosikokous muulla tavalla. 

Tänä vuonna vuosikokous järjestetään Microsoft Teams yhteydellä. Jos haluat osallistua kokoukseen niin 

ilmoita siitä Britt-Mari:lle sähköpostitse osoitteeseen britt-mari.bjon@multi.fi.  

Lähetä osallistumisilmoitus viimeistään 26.3.2021. 

Vuosikokous pidetään 28.3.2021 klo. 18:00. Sääntömääräiset asiat. 

 

Kun hän on saanut ilmoituksesi kutsuu hän sinut osallistumaan kokoukseen. Teams ei vaadi minkäänlaista 

ohjelman latausta koneellesi. Kun likataan linkkiin, saadaan kolmet vaihtoehdot: 

mailto:britt-mari.bjon@multi.fi
mailto:britt-mari.bjon@multi.fi


 

Jos sinulla ei ole ennestään Teams sovellusta asennettuna voit valita kohdan 2 eli ”Jatka tällä selaimella” 

(Continue on this browser). 

Tiesitkö että yhdistyksellä on omat Facebook sivut jonne voit pyytää ”jäsenyyttä” nähdäksesi yhdistyksen 

tapahtumat/uutiset. Käy katsomassa ja vastaa saamiisi kysymyksiin, jonka jälkeen sinut hyväksytään 

jäseneksi. 

Kunhan tämä Covid-19 pandemia hellittää niin voimme sitten keksiä jotain kivaa tekemistä yhdessä. 

 

 


