
 
Svensk-Polska Samfundet 

 

INBJUDAN 

Årsmöte 2020 

Lördagen den 18 april kl 12:00 

via 

Zoom.us 

 
Svensk-Polska samfundetsårsmötet kommer av förklarliga skäl inte att hållas fysiskt i år utan 

kommer att ske vi programmet Zoom.us. Det innebär att man själv kan välja fysisk plats 

varifrån man vill delta. 

 

För att du skall kunna delta krävs att du ansluter appen ZOOM till din dator/padda/mobil. 

Kopiera följande adress: 

https://www.appurse.com/zoom.html?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4D9bVKKDsF5qa
qvibUVOUchDz1w-HITlO5eKHcOnKsqQEE6qA8ZlcaAj_ZEALw_wcB 
Följ instruktionerna. Det finns en gratisversion som rekommenderas för detta ändamål. 

Öva gärna genom att bjuda in vänner och bekanta till en videokonferens. Du kan också 

kontakta Peter (peter.ng.eklund@gmail.com).  

 

Aktuella handlingar kommer att finnas på hemsida www.svensk-polska.se. Handlingarna 

kommer att finnas på hemsidan från och med 15 april.  

 

Mötet kommer praktiskt att ske på följande sätt: 

 

1) Samtliga medlemmar är välkomna att delta med begränsningen att valt system kan 

enbart hantera100 deltagare samtidigt. Så i detta fall gäller först till kvarn! 

 

2) De medlemmar som vill delta skickar ett mail till Svensk-Polska samfundets 

ordförande och i detta anger på vilken epostadress vederbörande vill bli kontaktad.  

            Anmälan sker till peter.ng.eklund@gmail.com senast 15 april kl 18:00. 

  

3) Lördagen den 18 april kl 11:30 kommer ett mejl att skickas till den epostadress som 

angivits med inbjudan som deltagarna besvarar och mötet startar kl 12:00.  

 

4) Inbjudan som deltagarna får ser ut som följer 

 

Please join Zoom meeting in progress 

https://www.appurse.com/zoom.html?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4D9bVKKDsF5qaqvibUVOUchDz1w-HITlO5eKHcOnKsqQEE6qA8ZlcaAj_ZEALw_wcB
https://www.appurse.com/zoom.html?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4D9bVKKDsF5qaqvibUVOUchDz1w-HITlO5eKHcOnKsqQEE6qA8ZlcaAj_ZEALw_wcB
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Peter 
Eklund <peter.ng.eklund@gmail.com> 
 

09:48 (för 0 minuter sedan) 
 
 
 

 

 

Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/6688654326 
Meeting ID: 668 865 4326 
 

5) Aktuella handlingar kommer att visas på den datorskärm varifrån deltagarna har valt 

att närvara vid. Man kan ju också ha hemsidan till hands alternativt att ha kopierat 

handlingarna så att man kan läsa dem. 

 

6) Om vi blir många deltagare är det viktigt att de som deltar inte talar i sina mikrofoner 

samtidigt. Kontrollera därför att ingen annan talar innan ni börjar tala! 

 

7) Eventuella frågor kring hur mötet kommer att ske besvaras av Peter Eklund, 

peter.ng.eklund@gmail.com 

 

8) Välkomna till Årsmöte 2020 

 

 

 

Svensk-Polska Samfundet 

Peter Eklund 

Ordförande 
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