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Kallelse till Båtdag 2021 
Härmed kallas representanter för er båtklubb till årsmöte/Båtdag med  
Saltsjön-Mälarens Båtförbund.  
 

DAG & TID: Lördagen den 17 april 2021 kl.10.00-12.00 
 

PLATS: Digitalt via Zoom . Vi återkommer med länk och ytterligare information 

NÄRVAROREGISTRERING: sker med början kl.09.00, då också teknisk support 
finns på plats (Ytterligare information om Zoom finns på sid 2 i detta utskick).  

Om du redan nu vet att du är intresserad  av en ytterligare information om 
Zoom hör av dig till kansliet på SMBF på kansli@smbf.org senast torsdag 25 
mars. Blir det många som hör av sig så har vi för avsikt att genomföra ett 
testmöte i Zoom. 

OMBUDSFULLMAKTER skickas till medlemsklubbarna senast fredagen den 26 
mars och vara åter till SMBF:s kansli senast onsdag den 14 april kl.12.00,  
OBS! Detta är väldigt viktigt så att Båtdagens sekretariat har kontroll över vilka 
som har rösträtt. 

Kompletta handlingar kommer att mejlas ut till klubbarna och vara tillgängliga  
på förbundets hemsida www.smbf.org senast två veckor före mötet, dvs den 2 april 

ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org senast onsdag den 14 april 

FRÅGOR: Tveka inte att höra av dig om du har frågor 
Elisabeth Eng Åkerlund, kansliansvarig SMBF 
Mobilnr 076-943 15 88 
E-post: kansli@smbf.org 

FÖRBERED DIG FÖR ZOOM-MÖTE: På nästa sida kan du läsa mer om hur du kan 
förbereda dig inför mötet. 
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TIPS INFÖR ZOOM-MÖTET 
Har du inte använt Zoom tidigare så kan programmet eller appen installeras med 
hjälp av länken nedan från den enhet med kamera som ska användas (Dator PC eller 
Mac, smartphone eller surfplatta).  
 
Med PC ansluter länken till Zooms-Webbsite där man efter ett par knapptryckningar 
väljer Download som laddar ner programmet.  

Väl nedladdat startar man installationen med det nedladdade programmet längst ner 
i vänstra hörnet. Efter installationen kommer du in i SMBF-konferensen. Gör gärna 
installation i god tid före mötet 

Vid installation på Android telefon och iPhone kopplas man till Play Butik respektive 
App Store där man väljer installera. Efter installation öppnar du appen så kommer du 
in i mötet. 
Vid första uppkopplingen med PC eller telefon får du möjlighet att mata in ditt namn, 
vilket skall göras. Gärna med såväl för- som efternamn 

 

TITTA PÅ YOUTUBE-KLIPP 
Titta gärna på Youtube klipp som visar användning av Zoom. 
https://www.youtube.com/watch?v=bsUfQdvc5vc (kopiera länken och klistra in i din 
webbläsare) 
https://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc (klicka på länken) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI (klicka på länken) 
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