
 

 

 

1(2) 

2021-04-23 
 

Diarienummer: Dnr 

 

 

Checklista/kort instruktion för digitala 
politiska möten  

Placering och anslutning 

 iPaden är tillräckligt laddad/det finns möjlighet att ladda under mötet 

 Vid behov: Handlingar offline i Mötesportalen V6 

 Sitter på en störningsfri plats utan motljus 

 Sitter så nära min router som möjligt 

 Övriga i hushållet avstår från att ”streama” film och spela dataspel under 

mötet  

Kamera, mikrofon, chatt och vyer – kontroll samt under mötet 

 Kameran är på och fungerar 

 Ljudet är på och fungerar & jag använder (helst) headset 

 Jag kan öppna chatten och skriva i den  

 Jag kan byta mellan olika vyer och välja vem jag vill se 

 Under mötet är mikrofonen avstängd (när jag inte har ordet) 

 Under mötet är kameran påslagen (hela tiden)  

Upprop 

 Svara med ”Förnamn Efternamn JA” (för att få kontroll på att alla både 

syns och hörs) 

Begära ordet och begäran replik 

 Skriv ditt namn eller ”ordet” i chatten när du vill begära ordet 

 Skriv ”replik på” och namnet på den du begär replik på 

Röstning genom acklamation 

 Sätt på mikrofonen när du ska svara JA på det förslag du röstar på och 

stäng sedan av den igen 

Omröstning/votering 

 Svara när det är din tur med ”Förnamn Efternamn” samt JA eller NEJ 

eller AVSTÅR. Håll gärna koll på uppropslistan så du kan förbereda dig 

genom att slå på mikrofonen. 
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Tekniska problem och åtgärder 

 

Problem Åtgärd 

Utloggad ur Mötesportalen V6 Logga in med: 

[användarid]@resurs.int samt ditt 

lösenord 

 

Utloggad ur Mötesportalen V6 och 

kan inte mitt användar-id 

Ditt användar-id består av fyra 

bokstäver (två första i för- och 

efternamn) samt tre siffror  

 

Kontakta Göliska IT för support  

0510-77 70 00 

Utloggad ur Mötesportalen V6 och 

kan inte mitt lösenord 

Byt lösenord i appen ”password” på 

din iPad eller kontakta Göliska IT för 

support 0510-77 70 00 

Tappar anslutningen till mötet, blir 

”utkastad” 

 

1. Prova att ansluta på nytt, flera 

gånger om det behövs 

2. Meddela sekreteraren på SMS 

om du inte kan ansluta igen 

3. Mötet pausas medan du 

försöker ansluta och vi har 

fortsatt kontakt 

4. Kontrollera att ditt nätverk 

fungerar bra genom att starta 

en film/video på enheten du 

använder 

5. Om anslutningen inte löses 

inom rimlig tid så kan 

ordförande besluta att en 

ersättare ska sättas in 

 

De andra ser inte mig trots att kameran 

är på 

Prova att koppla från och ansluta på 

nytt. Du kan bli uppmanad att göra 

detta av sekreterare eller tekniker på 

plats.  

 

Kontrollera att du har bra täckning på 

nätverket, sitt gärna nära routern 

 

 


