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Tid:
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Plats:

Digitalt möte på Microsoft Teams

Information: För att synas och höras under mötet behövs en webbkamera (finns integrerat i laptop,
mobiltelefon och surfplatta), en mikrofon (finns även det integrerat som tidigare, ett
alternativ är att använda ett headset som är kombinerade hörlurar och mikrofon), och
gärna ett par hörlurar (ofta hör du betydligt bättre med hörlurar än ur datorn
högtalare).
Eventuella omröstningar kommer att ske direkt i Microsoft Teams. Med andra ord
behövs ingen ytterligare mjukvara än just Microsoft Teams.
Microsoft Teams finns i två varianter, en applikation eller som en sida i webbläsaren. De
två varianterna kan se grafiskt olika ut men innehåller i stort samma funktioner. För att
ladda hem programmet så kan du själv välja mellan att ladda hem appen till din dator
via www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software, eller till mobil
och surfplatta på Google Play eller App Store.
Viktigt att tänka på vid digitala möten är att alltid ha sin mikrofon avstängd när du inte
pratar för att inte störa andra. När du ska prata så klickar du igång mikrofonen med ett
enkelt knapptryck först, innan du börjar prata. I Microsoft Teams är det möjligt att klicka
på en handuppräckningsknapp. Använd denna funktion för att begära ordet. Det finns
också en chatt där du kan ställa frågor under mötets gång.
Precis som inför det senaste förbundsmötet så kommer vi att anordna ett testmöte där
alla intresserade får delta. Detta möte arrangeras för att ni ska få möjlighet att testa så
att er utrustning fungerar. Dessutom får ni en chans att bekanta er med Microsoft
Teams funktioner. Detta testmöte kommer att annonseras ut på hemsidan och kommer
att gå av stapeln en dryg vecka före förbundsmötet.

Välkomna!

