
Instruktion för att delta i Östsvenska Terrierklubbens digitala årsmöte

Årsmötet i år hålls digitalt genom Microsoft Teams. Många har programmet nedladdat redan på sin dator 
för att man använder det i jobbet men fördelen med Teams är att även du som inte har det nedladdat på din 
dator, kan delta i det här mötet. Utan att behöva ladda ned Teams.

Om du har meddelat oss att du vill närvara på 
årsmötet har du gjort det via email. Vi kommer 
att skicka en inbjudan till årsmötet med en länk 
till den emailadressen. Den länken är din biljett. 
Din inbjudan kan se lite olika ut, här är två exem-
pel. Du ska ansluta via dator eller mobilapp.

I nästa steg kan du få frågan om hur du 
vill ansluta till mötet. Om du inte har 
Teams nedladdat väljer du alternativet i 
mitten, d v s ”Fortsätt i den här webblä-
saren”.

En del får aldrig den här 
frågan utan går direkt till steg 3. 

På frågan om att tillåta åtkomst till 
kamera och ljud svarar du ja. Du kan 
fortfarande stänga av dem manuellt.

I nästa steg ska du skriva ditt namn. 
Här är det bra att du är så tydlig som 
möjligt med vem du är eftersom 
du även ska rösta. Antingen kan du 
skriva hela ditt namn eller så t ex ditt 
förnamn och första bokstaven i efter-
namnet.

Notera att såväl videofunktionen som 
mikrofonfunktionen är på i det här 
läget. Om du vill stänga av den ena  
eller den andra klickar du på film-
kameran alternativt på mikrofonen. 
Samma sak gör du om du vill slå på 
dem igen.

Tryck sedan på ”Anslut nu”.
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Du blir inte automatiskt inkopplad i 
mötet utan du hamnar i en ”lobby”. Så 
här ser det ut då. Organisatören ser att 
någon står och ”väntar i lobbyn” och 
släpper in dig.

Bli inte orolig om du får vänta lite, det 
kan vara många att släppa in samtidigt.

När du har blivit insläppt kommer du att se 
följande panel längst ned i mitten av skärmen.
För muspekaren över figurerna så ser du vad 
de finns till för.

Viktigast är:

1)Mikrofonen (vi kommer att be alla att muta/
trycka på mikrofonen för att ljud inte ska hö-
ras, när mötet börjar. För att undvika störande 
bakgrundsljud.

2) Pratbubblan.  Det är Möteschatten. 
Tryck på den så öppnas en lång ruta till höger. 
Håll den rutan öppen under mötet. Vi kom-
mer att rösta där.

När mötesordförande går igenom punkterna och mötesdeltagarna ska rösta, kommer frågan även att 
skrivas i Möteschatten. Mötesordförande säger till när du får börja skriva/lämna din röst. Du röstar 
alltså genom att skriva ditt svar i rutan längst ned i Möteschatten. Genom att trycka på pilen längst ned 
till höger skickar du in din röst. Om allt är gjort korrekt kommer det du skrev att visas under frågan i 
Möteschatten, tillsammans med ditt namn så att vi ser vem som röstat.

Vid sluten votering kommer vi att använda email. Vidare instruktioner kommer att ges i samband med 
själva mötet.
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