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Digital understøttelse af årsmøde og 
generalforsamlingen

Ny forbedret udgave af digital løsning til årsmøder og generalforsamlinger 2022

• Tilmelding til fysisk og online møde via app

• Afstemninger i app tilgår kun dem der har tilmeldt sig online mødet

• Én generalforsamling for BRF med flere butikker



Mulige mødeformer

Fysisk
Tilmelding mulig i:

• App   (deltagerliste i QuickCoop)
• Butik (deltagerliste i butik)

Afstemning i lokalet
• Resultat via optælling

Dialog i lokalet

Online
Tilmelding muligt i:

• App (deltagerliste i QuickCoop)
Afstemning i app

• Kun for online tilmeldinger
• Resultat i QuickCoop

Dialog via:
• sms
• Zoom

Kombination hvor mødet bådes afholdes fysisk og online



Tre trins raket  
Den digitale løsning: Simpelt og enkelt

1. Oprettelse

Tilmelding til
generalforsamling

både fysisk og online 

2. Afholdelse

Fysisk i lokale

Online 

3. Afstemning

For online tilmeldinger

Hvad kræver det 
af udstyr for 

online møde?

1x

1x



Log på quickCoop



Coopforum.dk →MitCoopforum
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1. Oprettelse



Oprettelse

Overskrift

Tekst til 
App

Hvornår?

Synlig i 
App

E-mail på 
mødeleder

Mobilnumm
er til 

spørgsmål

Automatisk 
Zoom-link

Bestyrelsen

Medlemmer

Mødeform



Vi anbefaler at bruge en PC

• Det er lettere at skrive

• Det er lettere at se

• Det er lettere at scrolle



Opret årsmøde / GF
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Oprettelse

1

4
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Vil fremgå i coop app og i e-mail til 
tilmeldte medlemmer 

Styrer hvornår arrangementet vises i 
app. Det første døgn vises den også på 

forsiden af app

Vælg hvilken møde form I vil 
anvende
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6

7

Ved tilmelding modtager medlemmet e-mail med 
link til mødet samt dato og tid.

Dagen før mødet udsendes en reminder

Indtast e-mail på den der skal starte mødet → denne 
modtager mail med link og bruger information, så mødet 

kan testes 7 dage inden og startes på dagen

Indtast mobilnummer til mødet → dette nummer vil 
fremgå af reminder mailen til tilmeldte medlemmer

8

9

Indtast adressen for fysisk møde hvis det er valgt som 
møde form



Find oprettelsen
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Hent
-deltagerliste

Når mødet vises i appen kan 
man følge deltager 
tilmeldingen under 

arrangementet 



Deltagerliste

1
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Årsmøde skabelonen – deltager liste

Brug listen til at tjekke antal og 
hvis der holdes et hybridmøde, 
til at sikre at der ikke er gæster 
som er tilmeldt både fysisk og 

digitalt møde
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Forberedelse

• Du kan allerede nu oprette generalforsamlingen
– VIGTIGT- Det er DATO for visning i APP der er 
afgørende for hvornår ”kladden” bliver ”aktiv”

• Eller forbered ved at skrive tekster i word, så det 
let kan kopiers ind i skabelonen.



Vi har lavet men fejl…

• Der kan ændres indtil dato for udgivelse er indtruffet 
(se billede)

• Ellers skal man slette arrangementet - se Q&A på 
Coopforum.dk



Hvad ser 
medlemmet?

Medlemmer

Medlemmer



Hvad ser medlemmet…

Medlemmer

1

2

Medlemmer vil se 
invitationen på 
forsiden. 
Denne vil ligge på 
forsiden i 7 dage fra 
”vises i app datoen”
De vil også kunne finde 
invitationen under 
”mere” menu nederst 
på skærmen
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Hvad ser medlemmet…

Indtastet e-mail vil 
modtage en 

bekræftelsesmail, og hvis 
der er valgt online 

deltagelse sendes Zoom-
link med, hvor der er 

direkte adgang til mødet 
på dagen.

Dagen før sendes 
reminder til alle tilmeldte 

medlemmer

Medlemmer



2. Afholdelse



Online mødeafholdelse

Bestyrelsen Medlemmer

!#3?£$

o Vælg en digital tovholder

o Plan B skal udtænkes 
o FX god Wifi dækning ”plan B” → Mobil dækning (4G)

eller

Digital tovholder

Zoom møde 
info

Fra din 
bestyrelse



Aktivering af digitalt møde i Zoom

Download Zoom på 
enheden og opret profil
• Anvend Zoom e-mail i 

tilsendt mail
• Anvend kodeord fra mail

Vælg hvilken 
enhed I vil 
anvende ?

General prøve kan foretages 7 dage inden mødet – gerne på det 
sted hvor I afholder mødet

I drejebogen vil der 
være beskrevet 

hvorledes 
opsætningen af 

zoom-mødet kan 
gøres

1. Sikring af ingen lyd fra 
deltagerne

2. Sikring af ingen billeder fra 
deltagerne

3. Styring af visning ud mod 
deltagerne
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Zoom møde 
info



Bud på opsætning

!#3?£$

!#3?£$

!#3?£$

Medlemmer

!#3?£$

!#3?£$

Digital tovholder

dirigent

Formand/Butiksleder



3. Afstemning



Afstemning

Overskrift

Tekst til 
App

Antal 
poster på 

valg Synlig i 
App

Opstillede 
kandidater

Bestyrelsen Medlemmer



Opret generalforsamling afstemning
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Opret
afstemning for
online deltagere
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Indtast teksten til 
afstemningen, evt. men 

kort motivation fra 
kandidaterne.

Mulighed for at tilføje flere 
kandidater

Kun medlemmer der 
har tilmeldt sig 

online deltagelse vil 
få/se online 

stemmesedler i 
deres app

Der er ingen 
begrænsning på 

antal 
afstemninger 

der kan oprettes



Opret afstemning for online deltagere
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Vær opmærksom på at der kan 
gå optil 5 minutter inden 

afstemningen vises på appens 
forside. Den findes med det 

samme under ”Din butik”.

Angiv krav til stemmeret i 
overensstemmelse med 

brugsforeningens vedtægter
8

For 
Årsmøder, 

skal der blot 
angives hvor 

mange 
poster der er 

på valg

For 
Årsmøder, er 

teksten 
udfyldt som 

standard, 
gældende for 
Coop butiks 
vedtægter



Hvad ser 
medlemmet?

Medlemmer

Medlemmer



Hvad ser medlemmet…

Medlemmer

1

2

Medlemmer med online 
deltagelse vil få en 
besked på forsiden 
om at der er en 
afstemning klar. 
De vil også kunne finde 
afstemningen under 
”mere” menu nederst 
på skærmen
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Hvad ser medlemmet…

Mulighed for at sætte krydser 
eller stemme blankt.

Godkendelse af stemme 
berettigelse

Medlemmer



Facts om Afstemning

• KUN medlemmer der er tilmeldt det digitale 
årsmøde/Generalforsamling kan stemme digitalt i 
appen

• Man kan kun stemme én gang per afstemning

• Når man har stemt er der ingen fortrydelsesret

• Man kan stemme blankt

• Årsmøde afstemningen regner selv ud hvor mange 
krydser der skal sætte af medlemmet - ud fra 
vedtægterne (én over halvdelen) og jeres angivne 
poster på valg.

• Generalforsamlinger afstemning → her angiver man 
i skabelonen hvor mange krydser der skal sættes. 



Find oprettet afstemninger
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Følg med i stemme afgivelen

• Når starttidspunktet er passeret kan antal af stemmer 
ses løbende under Årsmøde afstemning – Aktiv
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Resultat af Årsmøde afstemning

• Når sluttidspunktet er passeret for 
afstemningen er kan resultatet ses under 
Årsmøde afstemning – Arkiv 

• Afstemningsresultatet kan downloades
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Resultat af Årsmøde afstemning

1

2

• Når sluttidspunktet er passeret for 
afstemningen er kan resultatet ses under 
Årsmøde afstemning – Arkiv 

• Afstemningsresultatet kan downloades
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Resultat af Årsmøde afstemning

4



Resultat af Årsmøde afstemning
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Forberedelsen

• Du kan allerede nu oprette din afstemninger –
VIGTIGT Det er DATO for visning i APP der er 
afgørende for hvornår ”kladden” bliver ”aktiv”

• Der kan laves flere afstemninger

Vi har lavet en fejl…

• Der kan ændres i skabelonen indtil 
STARTTIDSPUNKT er oprindet 

• Ellers skal man slette afstemningen se Q&A


