
Instruktioner för deltagarna i Extra möte i AIK Fotbollsförening 

                                 28 september 2021 

 

Steg Tidpunkt Info Gäller för 
deltagare 

Beställning och 
installation av mobilt 
BankID 

I god tid före 
mötet  

Se instruktion nedan Samtliga 

Ladda ned Percap I god tid före 
mötet 

Se instruktion nedan Samtliga 

Ladda ned Zoom I god tid före 
mötet 

Se instruktion nedan Digital  

Länk för stream Skickas ut 
förmiddag 28 
sept 

Till samtliga anmälda Digital 

Mötet öppnar för 
inloggning 

17.00 
mötesdagen 

Logga in i Percap via mobil.   Samtliga 

Friends öppnar för 
deltagare 

17.30  
mötesdagen 

Ingång C Fysiska 

Mötet öppnas 18.00 
mötesdagen 

Samtliga mötesdeltagare måste 
vara inloggade i Percap vid den här 
tiden för att tas med i röstlängden. 

Samtliga 

 

Nedan följer detaljerade instruktioner för deltagare i mötet.  

Notera att AIK Fotboll rekommenderar att deltagare som följer mötet digitalt har två enheter 

tillgängliga inför mötet, tex en dator och en mobiltelefon, där en enhet används för att följa mötet 

och den andra för att rösta. 

All röstning och begäran att yttra sig på mötet kommer att hanteras via Percap. Det är därför 

viktigt att samtliga deltagare, både fysiska deltagare och de som medverkar digitalt, har installerat 

mobilt-BankID och Percap på den enhet som används under mötet. 

Förberedelser inför mötet 

Beställning och installation av mobilt BankID 

Du beställer Mobilt BankID via din internetbank.  I samband med din beställning behöver du också 

installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad. 

Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig litet åt mellan olika banker. Mer info finns på 

nedanstående hemsida.  

https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid 

 
Nedladdning av Percap 

Röstning och aktivt deltagande i mötet kommer att ske genom appen Percap. Du laddar ned 
Percap antingen till din mobiltelefon eller dator genom länkarna nedan. 
iphone:  Percap i App Store (apple.com) 
Android:  Percap – Appar på Google Play  
Dator: https://percap-app.web.app/#/ 



 
Nedladdning av Zoom 

Vill du begära ordet under mötet kan du göra detta via videoappen Zoom. Ladda ner Zoom 
till din mobiltelefon eller dator nedan: 
iphone:  ZOOM Cloud Meetings on the App Store (apple.com) 
Android:          ZOOM Cloud Meetings – Appar på Google Play 
Dator: Download Center - Zoom 

 

Deltagande vid mötet 
 
Se mötet via länk 

AIK Fotboll kommer att skicka ut en speciell länk till vår YouTube-kanal. Länken kommer att skickas ut 

till anmälda deltagare via mejl under förmiddagen den 28 september. 

 

Omröstningar på mötet 

Mötet kommer att finnas tillgängligt i appen Percap från 17.00 mötesdagen. Logga in på Percap i god 

tid innan mötet via nedladdad mobilapp eller via webbläsaren. Du loggar in med hjälp av Mobilt 

BankID.                 

 
När du loggat så ser du de möten som du blivit inbjuden till på en lista. Välj mötet som heter ”Extra 
möte 2021-09-28 AIK Fotbollsförening”. Står det under kommande möten så har mötet inte öppnats. 
När föreningen öppnar registreringen så går du in på mötet och klickar på knappen ”registrera 
närvaro”. Om mötet står som pågående möte har du missat närvaroregistreringen och får då ansöka 
om att bli insläppt. Det är upp till mötet att besluta huruvida du blir insläppt eller ej. 

 



 
Videoappen Zoom kommer att vara kopplad till Percap. För digitala mötesdeltagare rekommenderar 
vi att följa mötet via Youtube länken och endast växla till Zoom när ni har begärt ordet. För att begära 
ordet under mötet så klicka på knappen begära ordet och tryck på länken till videomötet. vänta till 
ordförande lämnar över ordet till dig.  
 
Tänk på att sänka ner ljudet på Youtubesändningen, eller gå bort från datorn när du ska tala. 

 

 
 
Du följer mötet via dagordningen där skärmen visar vilken punkt på dagordningen som hanteras.  
 

Beslutspunkterna kommer att bli tillgängliga för röstning i Percap när de är aktuella under mötet. 

När om du trycker på den. Så länge omröstningen är öppen kan du ändra administratören öppnar en 

omröstning måste du göra ett val för att din röst ska räknas. Skulle du befinna dig någon annanstans 

än i din mobil så får du en notifiering i din mobil som leder dig tillbaka till Percap ditt val. 

Administratören stänger omröstningen och resultatet visas då i realtid. Vid omröstningar så välj 

mellan de alternativ som presenteras på skärmen. Om du ändrar val byter appen till det alternativ du 

klickar på. Du kan byta val så länge röstningen är öppen.  

 

        


