
INBJUDAN/KALLELSE TILL DIGITALT ÅRSMÖTE 2020 I DLV

Hej kära DLV-medlemmar!

2020 har ju varit ett mycket jobbigt år. Coronasmittan har hindrat oss från att hålla årsmöte
under första halvan av 2020, och det är inte heller nu möjligt att ha något fysiskt möte. Vår
trogna valberedningsledamot Sonja Lind drabbades av corona och har tyvärr gått bort. Vår
ordförande Per Schönning har också drabbats, är lyckligtvis på bättringsvägen men räknar
med att vara sjuk och svag länge än.

Årsmötet kommer att äga rum måndag 21 december kl 19 med videomötesprogrammet
Zoom. För att det ska fungera behöver du anmäla dig per mail till jack.valentin@telia.com.
Gör det nu, eller SENAST 15 december! I anmälan kan du också ange ifall du vill ta upp
något ”övrigt ärende” på årsmötet.

För att kunna delta behöver du en dator eller smartphone. Datorn behöver vara utrustad med
mikrofon och kunna spela upp ljud, och det är en stor fördel om du också har en webbkamera
så du kan delta i bild! Här är en liten filmsnutt som du kan spela upp på din dator eller mobil
och som visar hur man gör när man ansluter till ett Zoom-möte;
xxxxxxx .

Som framgår av filmen kommer du att ladda ner ett litet program. Det sker automatiskt när du
ansluter dig till mötet! Jag (som enligt styrelsens förslag kommer att leda Zoom-mötet)
föreslår att du ansluter till mötet en kvart före mötets start, så att du hinner bekanta dig med
Zoom och kontrollera att din mikrofon och din webbkamera fungerar.

För att ansluta till Zoom-mötet, gå till
xxxxxxxxxxxxxx
Om du blir tillfrågad om möteskod och/eller lösenord, så är de
Meeting ID: xxxxx
Passcode: xxx

Du kommer först att hamna i ett ”väntrum”. Om jag ser att du har anmält dig per e-mail
släpper jag in dig till mötet (fr o m kl 1845)! OBS: Din mikrofon kommer att vara avstängd
när du ansluter (syns på att mikrofonsymbolen längst ner till vänster på Zoom-fönstret är
överstruken med rött). Klicka på mikrofonen så kan du prata! (Klicka igen för att stänga av –
ha helst mikrofonen avstängd när du inte har fått ordet, det blir väldigt störande för andra
deltagare att höra pappersprassel och andra ljud från dig).

Välkommen på måndag 21 december!
Jack Valentin


