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Extrastämma i Brf Näktergalen 27 
Måndagen den 25 oktober 2021 kl. 18.00 

Instruktion för digitalt deltagande 
 
Stämman kommer att för dagordning och röstning använda appen Percap, dvs. samma app som vi 
tidigare har använt oss av vid extrastämman den 9 december 2020 samt årsstämman den 8 maj 2021. 
För själva videomötet kommer stämman att använda Microsoft Teams, d.v.s. samma app som vi 
använde oss av vid årsstämman den 8 maj 2021.  
 
Så här fungerar det 
Du kommer att få en mötesinbjudan via e-post. Efter att du har besvarat inbjudan lägger sig mötet som 
en kalenderhändelse i din digitala kalender. Kalenderhändelsen innehåller en länk till mötet som du ska 
klicka på för att ansluta till mötet när det är dags. Ett separat e-postutskick kommer också att göras 
med länkar till mötet och samtliga möteshandlingar, som finns publicerade för nedladdning på 
föreningens hemsida (https://naktergalen27.se). 
 
Inför mötet loggar styrelsen och du som medlem in på Percap med BankID, för att garantera 
röstberättigade. Om du vill att någon annan ska kunna logga in och rösta i ditt ställe så behöver du 
lämna en fullmakt. Medlemmar som är juridiska personer eller saknar svenskt personnummer behöver 
också lämna fullmakt, eftersom det behövs ett personnummer för att kunna logga in med BankID. 
Fullmakten ska vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se, eller föreningens 
brevlåda i det högra trapphuset, senast kl 17.00 den 24 oktober 2021. 
 
Som deltagare behöver du 

• Mobiltelefon, surfplatta eller dator 
• Kamera och mikrofon på enheten alt. headset 
• Stabil internetuppkoppling 
• Lugn omgivning utan störande bakgrundsljud 
• BankID 

 
Detta behöver du göra i god tid INNAN stämman 

● Ladda ner appen Microsoft Teams (videomöte) via https://www.microsoft.com/sv-
se/microsoft-teams/download-app.  

● Ladda ner appen Percap (röstning) via https://www.percap.se/invite  
● Säkerställ fungerande tekniska förutsättningar (se ovan lista) 

 
Detta behöver du göra UNDER stämman 

● Handuppräckning när du vill ha ordet 
● Mikrofonen ska vara avstängd när du inte talar 
● Ha gärna webbkameran på under hela mötet 
● I appen Percap kommer du att kunna följa dagordningen med möjlighet att rösta när det är dags 

för stämman att fatta något beslut 
 
Tips för bästa användarupplevelse 
Om du har tillgång till både dator och mobil enhet så är det smidigast att köra videomötet på datorn och 
använda Percap-appen på mobilen för att följa dagordningen och rösta. Då behöver du inte växla mellan 
olika appar. 
 
För de medlemmar som önskar pappersutskrifter av alla stämmohandlingar, eller är i behov av teknisk 
support inför sitt deltagande, kontakta styrelsen via info@naktergalen27.se senast den 18 oktober.   
 
Närvaroregistrering öppnar i Percap-appen ca 20 minuter innan stämman börjar kl 18.00. Logga gärna 
in redan då om du känner dig osäker på vad du behöver göra under själva stämman (se ovan lista). 
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