
 

Att ansluta via dator 
 

1. Ta fram e-postmeddelandet 
 

2. Klicka på länken i inbjudan  

 

Du kan få frågor om du vill ladda ner och använda Teams-appen. Om du vill ladda ner appen, klicka på knappen 
och följ instruktionerna. 

Alternativt kommer du att hänvisas till Microsoft Teams webbsida för inloggning. Det är lite olika beroende på 
vilken dator du har.  

Tänk på att tacka ja till att programmet får använda datorns mikrofon och kamera (saknar datorn exempelvis 
kamera går det att komma in i mötet ändå). Ett tips är att ha högtalare inkopplade till datorn – vanliga 
hörlurar/headset som man använder till telefonen fungerar utmärkt. 

 

  



3. Anslut till mötet 
 

När du ansluter till mötet öppnas ett nytt fönster. Välj där att slå av kamera och mikrofon och tryck sedan Anslut. 

 
 

Anmälan till mötet sker mellan kl. 14.00 – 14.45, koppla upp dig i god tid, det 
är många som ska hinna ansluta. Årsstämman öppnar kl. 15.00. 
 
4. Under själva mötet 
Tänk på att ha din mikrofon avstängd när du ej har ordet.  

För att begära ordet på mötet gör detta via Chattfunktionen till höger. För att öppna chattfunktionen, rör 
muspekaren över skärmen så kommer meny-raden upp, klicka på pratbubblan. Skriv ditt namn och distrikt samt 
”Jag begär ordet”. Chattfunktionen används bara för att begära ordet.  

Yrkanden lämnas i första hand via e-post till annika.jonsson@hushallningssallskapet.se alternativt via sms till 
0708-94 53 52 

 

mailto:annika.jonsson@hushallningssallskapet.se


 

5. Lämna mötet  

För att avsluta mötet tryck på   

 

OM du har problem att komma in i Teams eller behöver hjälp under stämman finns det personal från 
Hushållningssällskapet som kan hjälpa dig på stämmodagen från kl. 13.30.  

Då ringer du någon av  

• Annika 010-476 20 10 (fram till kl. 15) 
• Malin 010-476 20 04 (hela em) 
• Elisabet 010-476 20 97 (efter kl. 15) 

Vi ber om överseende om det skulle uppstå väntetid. Vi ber Er också att endast använda dessa telefonnummer 
för hjälp, vi finns tillgängliga under hela stämman.  

Testinloggning måndagen 10 maj kl. 14-15 

För dig som är lite osäker på hur du loggar in så finns möjligheten att testa din inloggning dagen innan stämman. 
För att testa så använder du samma länk som till stämman. Personal från Hushållningssällskapet finns på plats i 
testmötet. 

 

 

Det går även att ansluta via telefon under mötets gång (om man tex. har problem med ljudet eller internet) 

Ring telefonnummer 08-502 428 90 (avgiftsbelagt nummer) 

Ange konferens-ID: 491 592 252# (avsluta med fyrkant) 
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