Det är enkelt att delta digitalt!
Tack för att du är med på Föreningen Trögdsgårdens digitala årsmöte den 1 mars kl. 18!
Du kan testa länken i förväg redan nu och bekanta dig med systemet, eller testa tillsammans med
andra den 25 februari kl. 18-18:30. Då kan du även ställa frågor. Klicka här för att delta!

För att delta digitalt på årsmötet gör du så här:
1. Starta din webbläsare (gärna Chrome) och klicka på länken:
https://meet.jit.si/Trogdsgardens_arsmote_2021
2. Skriv in ditt namn i den vita rutan – klicka sen på den blå knappen Join meeting.
Nu är du med på mötet!
3. Hur använder du de olika symbolerna nere till vänster?
Längst ned ser du en menyrad, där du längst till vänster hittar symboler som ser ut så här:

Rutan till vänster startar en chatt om du klickar på den. Då kan du skriva meddelande, som
till exempel om du har någon teknisk fråga. Klickar du på rutan en gång till stängs chatten.
(Mittenrutan delar din skärm – den behöver du inte använda).
Handsymbolen till höger kan du klicka på om du vill begära ordet. Då syns en blå
handsymbol vid ditt ansikte.
4. Hur använder du de olika symbolerna i mitten av menyraden?

Symbolen till vänster stänger av och sätter på din mikrofon.
Ha gärna mikrofonen avstängd om du inte ska prata.
Den röda knappen använder du dig av när du vill lämna mötet (du kan också stänga
webbfönstret för att avsluta).
Med symbolen till höger stänger du av och sätter på din kamera. Vid dålig uppkoppling kan
du stänga av kameran för att slippa störningar i ljudet.
5. Vill du ändra utseende på datorn, t.ex. för att se alla på mötet?
När flera deltagare är inne på mötet kommer du att se en liten rutnätssymbol uppe till höger.
Den kan du klicka på för att ändra bildutseende.

