
 
 
 
Instruktioner för Distriktsmötet 
• Logga in genom att klicka på följande länk https://jitsi.sm2ampr.net/DL0-meet . Mötet 
genomförs alltså i en webbläddrare och att man inte behöver installera en applikation.  
• Acceptera att Jitsi får tillgång till mikrofon och videokamera (videokamera behövs 
egentligen inte) 
• Ange ditt namn. Klicka på de tre punkterna i nedre högra hörnet. Välj Inställningar och 
därefter Profil. Skriv in ditt namn. Detta är viktigt så att vi kan se vem som är med.  
• Börja med att stänga av din mikrofon så att man ser att mikrofonen är överstruken. 
Klicka på mikrofonsymbolen längst ner i mitten. 
• Som nämnt ovan är det viktigt att var och en håller ordning på prylarna och var ute i god 
tid före mötet!!! 
 
Övrigt 
• Om du vill säga något, klicka på handen nere till vänster. Avvakta till ordföranden ger dig 
ordet. Aktivera först då mikrofonen och börja prata. Det är förstås viktigt att stänga av 
mikrofonen då man har pratat färdigt. Glöm inte att ta ner handen då man har pratat. 
Annars kan man tro att man alltjämt vill ha ordet.   
• Röstning sker genom att du klickar på handen nere till vänster.  För att göra det smidigt 
så tänker vi tillämpa att man räcker upp handen då man är EMOT ett val. Detta då vi antar 
att det är flera som är för ett val än emot. 
 
Bra att veta – Läs detta också 
Ett virtuellt möte är annorlunda än då man träffas öga mot öga. För att det skall fungera 
behöver vi säkerställa att deltagarna gör rätt si samband med inlogg, inställningar och inte 
minst under mötet. Vi som arrangerar möte kan INTE (även om vi skulle vilja ) hjälpa 
deltagarna ställa in olika ljudinställningar, mikrofoner, högtalare och videokameror. Detta 
MÅSTE var och en själv hantera för att mötet skall vara bra för dom OCH för dom andra 
deltagarna. Det kan inte nog tydligt understrykas att mikrofoner MÅSTE vara nedstängda då 
man inte pratar. Det finns INGEN som vill höra andras prat eller bakgrundsljud då någon 
annan pratar.  Vi vädjar därför till de som vill vara snälla att respektera detta så att mötet 
och föredragen går att genomföra.  
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