Microsoft TEAMS och VoteIT
Tips inför den digitala extrastämman:
Vi använder två program på den digitala extrastämman.
De heter Microsoft Teams och VoteIT.
•

Ha både Microsoft Teams och VoteIT uppe under mötet.
Det finns olika sätt att ordna det.
Antingen båda på datorskärmen i olika fält,
halva skärmen för Microsoft Teams och andra halvan för VoteIT.
Eller Microsoft Teams på telefon och VoteIT på datorn.

•

Tänk på att din mikrofon i Microsoft Teams ska vara avstängd när du inte talar.

•

Kameran i Microsoft Teams ska vara på så att vi ser att du är med i mötet.

•

Sitt i ett rum där du får vara ifred.
Bakgrundsljud från omgivningen
kan annars vara störande under mötet.

•

Om bilden eller ljudet är dåligt
så kan du prova att stänga av kameran i Microsoft Teams.
(Det händer ibland att datorn eller internetuppkopplingen
inte klarar av ett digitalt möte.)

•

Om du sitter tillsammans med någon annan deltagare till stämman,
använd bara Microsoft Teams på en dator eller telefon.
(Det kan bli konstigt ljud annars.)

•

Chatten i Microsoft Teams används för att begära ordet och ställa frågor.

För att få ett så smidigt möte som möjligt
vill vi att ni testar programmen några dagar före extrastämman
så att ni vet hur allting fungerar.
Stämmodagen
Vi startar kl 10.00 på lördagen den 8 maj.
•

Ät frukost innan stämman börjar.

•

Logga in i god tid före kl 10.00.

•

Under mötet ha gärna med en kopp kaffe och någon frukt eller kaka
för att hålla energin uppe.

•

Vi kommer att ta kortare pauser.

VoteIT

Microsoft TEAMS - för ljud och bild

VoteIT är namnet på programmet

Microsoft Teams är namnet på programmet

vi ska använda under den digitala

som vi ska använda för ljud och bild under

extrastämman.

extrastämman.

Med VoteIT kan ombuden yrka (ge förslag)

Längst ned i mejlet med inbjudan finns länken

och rösta.

som ni ska klicka på för att komma till mötet.
Det står: ”Anslut till Microsoft Teams möte”.

Alla handlingar till extrastämman kommer
att läggas ut i VoteIT veckan innan
extrastämman.
Ni kan redan då kommentera och diskutera
de olika motionerna mm.
VoteIT kommer att skicka ut en separat
inbjudan till alla deltagare
direkt från deras system.
När du får inbjudan ska du klicka på
länken och skapa ett lösenord.
Vi vill att du gör det så snart du kan.
Om det blir något problem
hinner vi ordna det i god tid före stämman.
Vi vill att ni loggar in och går igenom alla
handlingar innan lördagen den 8 maj.

När ni klickar på länken får ni välja hur ni
vill ansluta till mötet.
Välj det som passar dig bäst.
Ta hjälp av någon om du inte vet.
Det ser olika ut beroende på om du
använder en PC, Mac eller telefon.
Sedan är det bara att
•

sätta på kameran

•

och klicka på Anslut nu

•

när du ska tala, måste du sätta på mikrofonen.
Annars ska den vara avstängd.

Ansluter du via webben är det bra om du
skriver ditt namn innan du ansluter till mötet
OM den rutan syns på din skärm.
Det ser olika ut beroende på vilken dator
eller telefon du har.
Så här ser symbolerna ut i Microsoft Teams.

Om ni har några frågor är det bara
att höra av er till pia.sandberg@fub.se

Kamera

Mikrofon
Chatten

