
 
När: 26/1 2021 
Tid: Kl 10.30 
Var: Digitalt, mer info nedan 

Välkommen på digitalt årsmöte med oss i Väst! 

Jag hoppas att ni tar chansen att ”ses” om än digitalt. Vi gör det så enkelt 
och okomplicerat som möjligt utan att tumma på våra demokratiska 
stadgar. Kom gärna med förslag till verksamhetsplan och vi kan tänka 
vidare nu när många är vana vid digitala möten även om jag förstås 
hoppas att vi snart ses i riktiga livet. 

 
I år blir som sagt alla distriktsårsmöten digitala, på grund av det rådande läget med 
Covid-19. Vi hoppas att det är många som väljer att delta och att vi kan se detta som en 
möjlighet att nå ut till fler medlemmar, även dem som har svårt att resa bort.  

Så här kommer Distriktsårsmötet gå till: 

En teknikansvarig från rikskansliet kommer vara med under hela mötet. Denna person 
kommer guida er genom mötet och hjälpa till om något krånglar med tekniken. Om du 
inte varit med på ett digitalt möte tidigare och vill ha extra hjälp så kan du höra av dig till 
kansliet@ekolantbruk.se för att boka tid för en genomgång. Gör i så fall detta i god tid 
innan mötet, gärna en vecka innan. Precis som ett vanligt årsmöte kommer vi rösta 
genom att säga “ja”. Därför är det viktigt att du har en mikrofon som fungerar. Din 
mikrofon kommer vara automatiskt avstängd under mötet, men teknikansvarig kommer 
slå på den om du vill säga något och under röstningen.  

Vi rekommenderar att du deltar via dator. Vi använder ett program som heter Zoom och 
du får en e- post cirka en vecka innan med länken. Du kan också gå in på 
www.ekolantbruk.se/kalender och klicka på Väst Distriktsårsmöte, där hittar du länken 
till mötet. På andra sidan av denna inbjudan hittar 
du information om hur du loggar in på mötet.  

Hoppas vi ses! 
/Styrelsen i Väst! 

 

Välkommen till distriktsårsmöte 

med Ekologiska Lantbrukarna Väst 

mailto:kansliet@ekolantbruk.se
http://www.ekolantbruk.se/kalender


Anslutningsinformation 
 

Alt 1: Delta via dator 

 

Förberedelser: Ladda ner Zoom (gör gärna detta någon dag innan mötet)  
1. När du klickat på länken till mötet så kommer en ruta upp om att starta Zoom. 
2. Klicka på den blå texten “download now”, då laddas Zoom ner. Man behöver 

klicka på "nedladdningsfilen" som hamnar i webbläsarens vänstra hörn för att 
installeringen ska starta. 

3. När nedladdningen är klar startar Zoom automatiskt. Då får du upp en ruta 
där det står “Enter your name”, skriv ditt fullständiga namn där. 

4. Klicka sedan på den blå knappen där det står “Join meeting”.  
5. Sedan kommer det upp en till ruta, klicka då på den blå knappen där det står 

“Agree”. Nu är förberedelserna klara!  
 
När mötet börjar: 

1. Klicka på länken som ligger på www.ekolantbruk.se/kalender eller som du 
fått på mailen. Då kommer det upp en ruta om att starta Zoom. Klicka då på 
den blå texten med “Launch meeting”  

2. Sen kommer en ruta, klicka på blå knappen med texten ”Agree”, då hamnar du 
i ett så kallat “väntrum”.  

3. Sen kommer det upp en ruta med texten “Join with computer audio”, klicka på 
den blå knappen. Du är nu inne i mötet!  

 

Alt 2: Delta via telefon eller surfplatta 

Ladda ner appen “Zoom” i förväg.  Gå sedan in på www.ekolantbruk.se/kalender och 
klicka på Väst Distriktsårsmöte. Där hittar du länken till dagens möte. Klicka på 
länken och följ instruktionerna. Du kommer bli placerad i väntrum och sedan bli 
insläpp när det är dags för mötet att börja. Använd gärna ett headset eller annan typ 
av mikrofon!  
 

Alt 3: Ring in via din telefon  
Om det inte fungerar med datorn eller appen eller om det krånglar så kan du ringa in 
via telefonnummer, men då kan du inte se presentationerna eller de andra 
deltagarna.  
1. Ring: 08-5016 3827             

2. Slå in "Meeting ID" 872 1949 6829##        
3. När du ringt in kommer du bli placerad i ett så kallat väntrum och sedan bli 
insläpp när det är dags för mötet att börja.  
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