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Landsmøde online 
- Lidt ”regler” for at det kører som smurt 

 

Vi afholder landsmødet via teams – Man behøver ikke have en konto for at deltage. I trykker på 
linket nederst her på siden, og så åbnes en browser med mødet - og så lukkes I ind via lobby’en. 
Hvis I har teams installeret, åbner den automatisk der. I kan også bruge App på mobiler og Tablet. 
Computer er dog at foretrække.  

• Vil man se, hvem der deltager i mødet, kan man trykke på figur 1 
• Vil man skrive noget i chatten, trykker man på figur 2 for at få chatvindue frem (Bør kun 

være nødvendigt, hvis ens mikrofon svigter. Udvalget bruger den til at synliggøre 
dagsorden.  

• Vil man gerne have ordet, kan man trykke på hånden ved figur 3 og markerer derved, at 
man gerne vil sige noget. Når man får ordet, siger man hvilken forening man er fra og hvad 
man hedder.  

• Man kan stemme ved at bruge håndsoprækning og ved hemmelig afstemning så skal man 
skrive sms til Anne-Dorte på 21 34 44 24 hvem man stemmer på. Anne-Dorte har 
tavshedspligt.  

• Vil man se mødeindkaldelsen mv., kan man trykke på de tre … ved figur 4 
• Vil man aktivere/deaktivere sit kamera, tryk på figur 5. Er der streg over kameraet, er det 

slukket.  
• Slå jeres mikrofon fra med figur 6, når I ikke siget noget. Så undgår vi baggrundsstøj. Når 

der er en streg over mikrofonen, er den slukket. 

• Vi vil via skærmdeling vise jer budgetter, handleplaner og andre relevante ting. Man 
skærmdeler via figur 7. Det bør ikke være nødvendigt for andre end udvalget, med mindre 
man har et billede af en virkelig sød hund.  
 

• I kommer til mødet ved at trykke på nedenstående link. I må selvfølgelig gerne sidde flere 
sammen fra samme forening! Tryk CTRL tasten nede samtidig med du klikker med musen 

Deltag i Microsoft Teams-møde 

• Anne-Dorte sidder klar fra 11.15, så I kan logge på og tjekke, at alt fungerer på dagen. Hop 
på senest ti min før mødet.  I har også mulighed for at trykke på linket allerede nu, og se 
hvordan det fungerer 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ3NjM4MDMtYzQ3Zi00ZWZlLTk4OGMtYjM5NzJhOGZlMzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34c71f2-fdc4-4dff-8a7d-5797d5e61df6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7879937-fa67-4fc5-b99a-57f62f108c76%22%7d

