
Digitala möten hur fungerar det 
 
Under Corona pandemin har behovet av att kunna datorer och internet blivit allt mer nödvändigt. För den 
som finner detta område svårt har månaderna blivit ensamma och präglade av isolering.  
Nu ska vi försöka visa på att den digitala världen inte ligger så långt bort och att tröskeln inte är allt för hög för att man ska 

våga ta klivet.  

Orsaken är att vi även detta år måste hålla vårt årsmöte digitalt och för att alla skall få en chans att delta kommer här lite 

grundläggande information.  

 

Hur kommer man igång?  
Nedan kommer några punkter som är viktiga för att komma igång. Om du känner dig osäker på någon av dem är det bra om du 

kan ta hjälp av någon som kan träffa dig fysiskt och som kan visa hur det fungerar. Orsaken till att det är svårt att beskriva 

detta över telefon eller i text är att man ofta behöver både kunna peka och förklara. När du väl tagit detta steg så kommer hela 

den digitala världen vara öppen för dig. Vi hoppas att denna introduktion ska göra så att du också kan hänga med och ta del av 

allt roligt och nyttigt som händer i cybervärlden.  

• Du behöver ha tillgång till internet på din telefon, läsplatta eller dator.  

• Du behöver en e-postadress och veta hur du öppnar och läser dina mail.  

• Vi vill tillägga att du endast ska klicka på länkar du fått från personer som du känner igen.  

• Klicka aldrig på okända länkar och lämna aldrig ut dina personliga uppgifter på nätet.  

 

Fakta  
Appar -är det samma som ett program. Ofta har de olika ikoner som ser likadana ut oavsett om man tittar i mobil, surfplatta 

eller dator. En ikon är en liten, ofta fyrkantig bild, som symboliserar appens logotyp.  

Länk -är en skriven text som är understruken och ofta är texten skriven i blått. Om man klickar eller trycker på den så kommer 

man till en sida på internet. Den som vill guida dig till sin sida, sitt möte eller sin video gör sitt bästa för att göra det lätt för dig 

att hitta rätt.  

 

Appar som kan vara bra att ha  
Här kommer en lista på de appar som kan vara bra att börja med.  

 

Facebook -här delar människor sina vardagliga upplevelser och åsikter med omvärlden. Man kan ställa in vilka som kan se 

din profil och man behöver inte delta i allt som händer. Appen ger möjlighet till socialt umgänge på distans.  

 

Instagram -denna APP är till för den fotograferande typen. Här har du också en egen profil och du kan publicera bilder tagna 

i din vardag. Även här kan du välja vem som ska kunna se ditt innehåll.  

 

Youtube -en APP för videoklipp. Här finns en oändlig mängd av videoklipp, gammalt som nytt. Allt från hela filmer till små 

snuttar som någon filmat hemma. Det är bara att skriva i sökrutan överst på sidan för att hitta det som intresserar dig för 

stunden. Det är även här som vår Fredags Hörna kommer att finnas.  

 

Teams -en APP för möten. Det är här vi kommer att hålla vårt årsmöte. Det är en säker APP och den har enkla funktioner. Vi 

kommer beskriva dessa utförligare på nästa sida.  



Så här deltar du i årsmötet  

• Börja med att anmäla dig till mötet via vår hemsida neuro,se kungsbacka  

• När du anmält dig kommer du få ett bekräftandemail som bevisar att din anmälan har kommit fram till oss..  

• Kolla din mail så du hittar bekräftelsen. Om det inte kommer någon bekräftelse behöver du ringa till Lars 
 Blomquist så vi kan hitta vad som gått snett.  

• Någon vecka före årsmötet kommer vi att genomföra några tillfällen där alla deltagare får möjlighet till att prova 

 mötet i Teams. Du får då ytterligare ett mail som innehåller en länk till ett övningsmöte.  

• I mailet finns en länk som tar dig direkt till mötet i Teams. Om du har laddat hem appen så klickar du på "öppna 

 teams". Om du inte har appen nedladdad väljer du istället knappen "Fortsätt i den här webbläsaren"  

• Nu öppnar sig en ny sida och i denna klickar du på knappen "Anslut"  

 

När det sedan är dags för själva årsmötet kommer du få ett nytt mail med länk i. Detta skickas ut efter lunch dagen före 

årsmötet, alltså den 20 mars. Om du inte hittar något mail ringer du bara till Lars Blomquist så hjälper vi dig.  

 

När du väl är inne i Teams  

Det ser lite olika ut beroende på om du sitter vid en dator eller en mobil/surfplatta. På datorn blir symbolerna synliga när du 

rör på musen men om du använder en mobil/surfplatta så måste du peta till på skärmen för att de ska komma fram. På vissa 

modeller så behöver man istället klicka på de tre prickarna för att symbolerna ska komma fram.  

Använder du dator m¨åste du ha en webbkamra och mikrofon för att kunna vara med fullt ut. 

 

Leta efter symbolen för mikrofon. När den är överstruken är din mikrofon avstängd och då kan inte de ljud som finns i din 

omgivning höras på mötet. För att starta din mikrofon klickar du bara på symbolen så att överstrykningen försvinner. 

Administratören för mötet kan också stänga av mikrofonen för deltagarna ifall det behövs.  

Med symbolen på kameran kan du välja om du vill synas i bild för andra deltagare. Om du använder en mobiltelefon kan det 

vara bättre att ha kameran avstängd. Det drar mycket batteri från telefonen och ljudet kan bli hackigt. Det beror på hur starkt 

ditt internet är där du sitter.  

Det finns även en symbol med en hand. Om du klickar på den ser administratören och deltagarna på mötet att du begärt ordet. 

När det är du som får ordet måste du själv starta mikrofonen genom att klicka på symbolen.  

Om du klickar på symbolen med pratbubblan kommer det fram en spalt där du kan skriva meddelanden till mötet. Funkar 

ungefär som sms. där kan du också läsa vad andra skrivit. 


