
Digitale årsmøder – spørgsmål og svar 
 
 

Hvad med dem, der ikke har Coop appen? 
Svar: Det er ikke muligt at deltage digitalt/afgive stemme på årsmødet, hvis man ikke har Coop appen 
installeret. Hvis der er et begrænset antal pladser til deltagelse fysisk på årsmødet, vil der være 
mulighed for at deltage på denne måde.  
 
Vær opmærksom på, at hvis en deltager har fået tilsendt link til videosending fra mødet, men ikke er 
tilmeldt gennem Coop appen, vil vedkommende ikke få mulighed for at kunne stemme til f.eks. 
bestyrelsesvalget gennem Coop appen. 
 

Hvordan bliver årsmødet korrekt indkaldt? 
Svar: Der skal som minimum laves et opslag i butikken. Opslaget skal indeholde dagsorden samt besked 
om, at forslag skal meddeles skriftligt til butiksbestyrelsens formand senest 1 uge før mødet. 
Derudover er det muligt at lave en indkaldelse til digitalt årsmøde i QuickCoop. Se guide på Mit 
Coopforum under Årsmøder & Generalforsamlinger. 
 

Hvor lang tid i forvejen skal årsmødet indkaldes? 
Svar: Butiksbestyrelsen skal indkalde til årsmødet med mindst 2 ugers varsel. 
 

Skal afstemningen foregå under mødet? 
Svar: For at gøre afviklingen af det digitale årsmøde så enkel og god som mulig, anbefales at 
afstemningen foretages efter mødet er afsluttet. Afstemningen vil foregå i Coop appen og bestyrelsen 
kan selv fastsætte den periode, hvor der kan afgives stemmer. Det kan f.eks. være 24 timer eller 48 
timer. Husk at nævne under årsmødet, hvor lang tid der vil være åben for afstemning. Efter fristens 
udløb vil resultatet af afstemningen kunne offentliggøres - f.eks. via en nyhed i Coop appen. 
Såfremt, der på mødet også er afgivet fysiske stemmer, skal disse tælles med sammen med de digitale 
stemmer. 
 

Hvordan kan vi give f.eks. medarbejdere, der ikke har tilhør til butikken, 
mulighed for at se mødet digitalt? 
Svar: Når årsmødet er oprettet i Quick Coop, vil der kunne hentes link til videosendingen. Dette link kan 
sendes til de medarbejdere og andre gæster, der gerne vil kunne følge mødet digitalt. Da de ikke har 
tilmeldt sig gennem Coop appen, vil de ikke kunne deltage i afstemning om f.eks. bestyrelsens 
sammensætning.   
 

Kan en deltager få adgang for sin ægtefælle til også at deltage? 
Svar: Til de fysiske årsmøder har det været muligt at give andre personer end stemmeberettigede 
taleret, eller mulighed for at deltage på årsmøde. Det kan f.eks. været en ægtefælle til den 
stemmeberettigede. Dette er dog ikke muligt til de digitale årsmøder. Der er dog intet i vejen for at en 
ægtefælle ser med på det digitale årsmøde sammen med den tilmeldte person. 
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