Lathund att vara med på digitalt möte med teams
Om du har fått inbjudan via mail:
-

-

Öppna mailet du fått
Klicka texten ”Anslut till Microsoft Teams-möte” (det ser ut om bilden nedan)

När du gjort det kommer du till en sida som ser ut så här, se bilden nedan

-

-

-

Klicka på rutan ”Anslut nu” den är kryssad med rött på bilden ovan
Nu är du inloggad i mötet och du kommer att se de personer som leder mötet på din skärm.
Du själv (eller dina initialer) och alla andra mötesdeltagare syns i mindre rutor på skärmen.
Mötesarrangören kommer att stänga av alla mötesdeltagares mikrofoner så att det inte blir
för mycket ljud i bakgrunden. Om du vill få ordet, skriv i chatten, du hittar chatten om du
klickar på symbolen för ”konversation” se bilden nedan

Mötes arrangören lägger upp alla mötesdokument i mötesplattformen som du när du vill kan
klicka på och öppna för att läsa. Du hittar dokumenten i den chattruta du kommer till om du
klickar på symbolen för ”konversation” samma som ovan.
Så här ser det ut i chattrutan, klicka på det dokumentet du vill öppna.

-

-

Under respektive årsmötespunkt kommer dokumentet som punkten handlar om att delas
från mötesarrangörens skärm så att alla kan se det.
Vid de punkter på agendan där medlemmarna kommer att godkänna/rösta ja eller nej läggs
det i möteschatten upp en länk till en Appen ”strawpoll” där röstning kan ske. Det är en
sluten röstning.
Länken ser ut så här i möteschatten, klicka på den gula rutan:

12 Klicka i ”ja” eller ”nej” när du röstar/eller godkänner resp punkt. Spara din röst genom att
klicka i ”Vote” på skärmen i den röda rutan, det ser ut så här:

Om du vill delta vid mötet via länk från hemsidan:
-

-

Klicka på länken på hemsidan
Du kommer till en sida som ser ut så här:

- Klicka på rutan ”Anslut på webben i stället”
Efter det samma instuktioner som ovan från punkten ”När du gjort det kommer du till en sida
som ser ut så här, se bilden nedan” högst upp på sidan.

Verkar det krångligt?
Passa på att delta på testmötet vi kommer att ha den måndag 30 mars kl 17:00.
Vill du ställa frågor per telefon så går det bra att ringa kansliet på 08 767 64 83 vardagar 9:00-16:00.
Vill du ställa frågor via mail gör det till ifk@lidingofri.se .

