
Deltag via knapp-telefon i NBVJ Vårmöte
lördag 24 april kl 13-14.30

   

OBS: Om något blir helt fel:
-lägg på, och börja från steg 1 igen.

På väg in i mötet:
   

1. Ring upp detta nummer:  08 - 44 68 24 88.
   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Ring   08 - 44 68 24 88 En automatisk engelsk röst 
svarar då:

Welcome to Zoom!
Enter Your meeting-ID
followed by hash

Detta betyder:

Välkommen till Zoom.
Skriv in ditt mötes-ID
-och avsluta med fyrkant.

# fyrkant/kors kallas på 
engelska Hash

   

2. Skriv in möteskoden:  890 2371 4907
-och avsluta sedan med #      dvs fyrkant/kors.

   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Tryck mötets sifferkod
med telefonens knappar:

890 2371 4907

Rösten säger då:

Enter your participant-ID folllowed by 
hash.
Otherwise just press hash to continue.

Du behöver inte svara på denna
fråga.
Vänta bara.

3. Vänta 5-10 sekunder.
   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Rösten svarar automatiskt
    -men du väntar bara.

Den engelska rösten säger då:

You are in the meeting!
There is xx other participant in 
the meeting.

Detta betyder:

Du är med i mötet!

4. Nu är du inne i Mötet,
-och du kan höra vad som händer, men du hörs inte.

   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Vänta bara kvar i luren Mötesledaren går igenom alla 
nummer som ringt in, så det 
kan ta en liten stund.

5. Du blir tillfrågad av MötesLedaren om vem du är,



-och du säger ditt/era namn.
   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

1. Vänta bara kvar i luren, Efter en stund frågar 
MötesLedaren:
Du som har nummer 0611-
17111, vem är du?

I Mötesledarens dator syns 
först ditt nummer, -men nu kan 
Mötesledaren ändra detta till 
ditt/era namn.

2. Svara sedan när 
Mötesledaren frågar vem du är,
-så vet Mötesledaren och 
övriga deltagare namnen.

Är ni flera vid samma telefon, 
så säg allas namn (behövs när 
flera vid samma telefon ska 
rösta).

Medan du svarar så hör alla i 
mötet vad du säger.

6. Nu är du med i mötet, och hör allt.
Men du hörs inte just nu.

 
   Till Mötesledaren:

P g a tidsfördröjningen: 
invänta tal + 

handuppräckning!



NÄR DU ÄR INNE I MÖTET:
   

7. När du vill begära ordet: tryck  *9      dvs stjärna och sedan 9.
   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Tryck  *9     
-dvs stjärna 
och sedan 9

Mötesledaren ser i sin dator att
du räckt upp handen.
Rösten säger: har sett att du...

När det blir din tur på talar-
listan, så säger mötesledaren
Näste talare är Nils Nilsson, -
varsågod Nils!

När det blir din tur kopplas din 
mikrofon (på telefonen) in i 
mötet.
När du är klar kopplas din 
mikrofon bort från mötet.

Du kan själv koppla på/av din 
mikrofon genom att trycka
*6
     dvs stjärna och sedan 6.

   

8. Om du vill hojta till: tryck *6
       -t ex kring sakupplysning, eller streck i debatten.

   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Koppla på din mikrofon
genom att trycka *6
-då hörs du direkt i mötet

1. Auto-rösten säger
You are un-muted!
(Du hörs nu i mötet)

   

 2. Säg tydligt ditt ärende, t ex:
”Streck i debatten.” eller
”Sakupplysning”

Vänta en stund, så att du 
märker om Mötesledaren 
uppfattat ditt ärende. 

   

Säg annars samma sak igen. 
Prova att trycka *6 först.

Koppla från din mikrofon
när du inte längre behöver 
höras.

När du -eller Mötesledaren-
kopplar bort din mikrofon
säger Auto-rösten
You are muted (Din mikrofon är
nu bortkopplad)

Kom ihåg att det är extra viktigt
att man inte pratar i munnen 
på varandra, när många lyssnar 
genom en liten högtalare.

9. När du vill RÖSTA FÖR: tryck  *9      dvs stjärna och sedan 9.
   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Tryck  *9     
-dvs stjärna 
och sedan 9

Mötesledaren ser i sin dator att
du räckt upp handen.

(Du får tyvärr samma engelska 
auto-röst som när du räckt upp 
handen för att begära ordet.)

Det går bara att rösta FÖR.
   

Därför måste Mötesledaren 
fråga:
1. Ni som röstar för att 
motionen BIFALLES höjer 
handen nu.  Tack.
2. Ni som röstar för att 
motionen AVSLÅS höjer handen
nu. Tack.



OM ni är FLERA som ska rösta i SAMMA telefon:
   

Gör så här... ...då händer detta Bra att veta

Om ni sitter flera som ska rösta
i samma telefon:

-Rösta i omgång 1 & 2.

Ni kan rösta för samma förslag, 
om ni vill, -men bara rösta en i 
taget.

Om flera sitter vi samma telefon:

Mötesledaren får förklara att man strax röstar i OMGÅNGAR.

T ex säger Mötesledaren:
Eftersom vi i mötet har flera som kan rösta i samma telefon, kommer vi att rösta i omgångar. 
Ena personen röstar i första omgången, genom att höja handen eller trycka *9. 
Vi räknar, sedan alla röster -och nollställer våra räkneverk. och frågar sedan igen på samma 
förslag, i röst-omgång 2.
SÅ här: 
1. Ni som röstar för att motionen BIFALLES höjer handen nu.  Tack. Vi räknar. Nu har vi räknat 
klart. 
2. Ni som inte fick rösta nyss, och röstar för SAMMA förslag (alltså att motionen BIFALLES…) höjer
handen nu, eller trycker på *9.
3. Tack. Vi räknar. Nu har vi räknat klart.

Och nu frågar vi vi om AVSLAG på motionen.
1. Ni som röstar för att motionen AVSLÅS höjer handen nu.  Tack. Vi räknar. Nu har vi räknat klart.
2. Ni som inte fick rösta nyss, och röstar för SAMMA förslag (alltså att motionen AVSLÅS…) höjer 
handen nu, eller trycker på *9.
3. Tack. Vi räknar. Nu har vi räknat klart.


