
Välkommen att vara med digitalt på  
EFS Västerbottens årsmöte 7/5 2022  
 
Nu på lördag är det årsmöte för EFS Västerbotten, och du som inte kan vara med på plats är 
välkommen att ta del av årsmötet via verktyget Google Meet. http://meet.google.com/umk-
dtdk-xwh Du kommer då att kunna se och höra vad som sker på årsmötet, och kunna ställa 
frågor till årsmötet via chattfunktionen.  
 
Du kommer alltså INTE att kunna rösta på årsmötet via Google Meet.  
Under årsmötet ber vi er att ha era mikrofoner avstängda.  
 

När?  
Årsmötet 2022 sker lördag den 7/5 kl. 10.00. Det kommer att gå att ansluta till mötet från 
klockan 9.30.  

Hur ansluter man?  
Via dator:  
1) Kopiera/klicka på möteslänken i det här brevet eller från hemsidan:  
Gå till din webbläsare och gå till adressen: http://meet.google.com/umk-dtdk-xwh 
2) Klicka på Be om att få gå med. Du behöver ingen mikrofon, då frågor ska ställas via 
chatten. 
3) Någon i mötet ger dig åtkomst till mötet.  
Via läsplatta eller mobiltelefon loggar du in med ditt egna google-konto och skriv sedan 
in/kopiera in möteslänken: http://meet.google.com/umk-dtdk-xwh 

Välj vy på skärmen – hur många du vill se på skärmen under mötet 
På datorn kan man välja vilken typ av vy man vill använda. Den funktionen hittar du längst 
ner på höger sida om du klickar på de tre prickarna och väljer Ändra layout.  
Vi rekommenderar vyn Sidofält – den som talar kommer då synas i storbild.  
 
Längst ner på skärmen finns en mikrofonikon. För att stänga av ditt ljud klickar du på 
mikrofonikonen. Då syns en röd ruta i din bild och alla ser att du stängt av ljudet. Om menyn 
med ikonerna ”försvinner” så rör du på musen och för den längst ner på sidan, då dyker 
menyn upp igen och du kan återigen se ikonerna. 
 

Teknisk support under årsmötet  
 
Ring Linnea på 090-12 58 97 om du behöver hjälp att ta dig in, eller om du behöver hjälp 
under mötets gång. Lycka till! 
 
 
 
Linnea Jakobsson 090-12 58 97 
linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se 
Kommunikatör med IT-ansvar 
 


