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Välkommen!

På de kommande sidorna finns kort 
information om hur Teams fungerar. 



Såhär startar du ett Teams möte

•Alla som anmält sig till ett 
årsmöte kommer några 
dagar innan mötet att få en 
inbjudan i sin e-post.

•E-posten innehåller en ruta 
med anslutnings-
möjligheter som ser ut 
såhär (obs! det här är ett 
exempel):



Anslut via dator eller smarttelefon
För att ansluta via dator eller smart telefon klicka i e-postinbjudan enligt ordningen på denna 
sida. Du kan ansluta via Teams-appen om din dator har en sådan eller välja det enklaste 
alternativet som är enligt bild 2, välj Fortsätt i den här webbläsaren (Fungerar enbart med 
Google Chrome eller Microsoft Edge).
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Anslut via telefon
Det går att ansluta via telefon genom att använda telefonnumret som finns 
i e-postinbjudan, lägg märke till att det enbart blir ljud med det här 
alternativet.



Ansluten till mötet
•När du är ansluten via smarttelefon eller dator kommer det att se ut enligt 

efterföljande bilder

•När du ringer in till mötet kommer du enbart höra och inte se någon bild



Kamera på/av Mikrofon på/av

Begär ordet
i chatten

Se vilka som 
deltar i mötetRäck upp handen

Snabbguide 
funktioner i Teams

I din webbläsare



Kamera på/av Mikrofon på/av

Begär ordet
i chatten

Se vilka som 
deltar i mötet

Räck upp handen

Snabbguide 
funktioner i Teams

I Teamsappen



Välkommen till årsmötet
Mötet börjar kl. 18.00
Du har möjlighet att ansluta från kl. 17.30

Ha din mikrofon av när du inte talar

Begär ordet genom att skriva i chatten eller räck upp handen

Kom ihåg att slå på din mikrofon när du får ordet från ordföranden

Kamera på/av Mikrofon på/av Öppna chatten Se vilka som 
deltar i mötet

Räck upp handen



Använd möteschatten

I möteschatten kan du skriva frågor eller 
ditt namn för att begära ordet. 

För att meddelandet ska bli synligt för alla 
måste du avsluta med att trycka på den lilla 
pilen i nedre hörnet 



Uppkopplingsproblem

Plan A: Lämna mötet, koppla upp igen

Plan B: Ring in till mötet med telefon (endast ljud), 
du hittar korrekt nummer i din inbjudan tex:

08-505 218 37, Konferens-ID: 796 527 107 #

Ring 010-482 80 70 om du behöver hjälp



Undrar du över något 
mer?

Kontakta oss gärna på 
arsmote@mellanskog.se



Tillsammans för starkare 
skogsägare och rikare skogar


