
Anvisningar för deltagande på distans i Kommunförbundets 
valkretsstämmor 5.10.2021 

 

Länken till valkretsstämmans Teams-möte finns i kallelsen som skickas per e- post 
några dagar före stämman.  

 
Anslut dig i god tid så att sammanträdet kan inledas enligt tidtabell. Då     hinner vi reda 
ut eventuella anslutningsproblem före sammanträdet. 

Du ansluter dig genom att först klicka på Teams-länken och sedan på ”Anslut nu”. 
 

 
 

 
 
 
 
Ljud: stäng av mikrofonen när du inte talar. Under ljudkonferenser störs koncentrationen 
av alla bakgrundsljud. Det är artigt att dämpa onödiga ljud (hostningar, tangentbordets 
ljud, pappersprassel osv.) och stänga av mikrofonen alltid när man inte själv talar. Klicka 
på mikrofonknappen för att stänga av och sätta på ljudet. Mikrofonen är avstängd när 
knappen är överstruken. 

 



Videobild: Det är i allmänhet inte önskvärt att använda kameran under ljudkonferenser. 
Video drar mer bandbredd och kan ge sämre uppkoppling. 
 

 
 
Namnupprop: Ombuden och ersättarna konstateras genom namnupprop. När ditt namn 
ropas upp, sätt på mikrofonen och tala om att du är       närvarande. Stäng därefter 
mikrofonen. 
 
Be om ordet: Skriv din begäran om ordet och dina frågor i chatten. Chatten öppnas 
med       ett klick på pratbubblan. 

 

 
 
Om du ansluter dig efter namnupprop: anmäl din närvaro i chatten genom att skriva ditt 
namn och       närvarande, t.ex. ”Nina Eriksson närvarande”, så att klockslaget för din 
anslutning sparas i  chatten. 

 
Om du måste gå mitt under mötet: anmäl att du avlägsnar dig genom att skriva ditt namn                
och avlägsnar sig, t.ex. ”Nina Eriksson avlägsnar sig”, så att klockslaget sparas i chatten. 

 
Avbrott i förbindelsen och andra tekniska problem: ta omedelbart kontakt 
genom att ringa den tekniska assistenten för din valkretsstämma. 
 
Tekniska assistenter: 
Nina Eriksson, tfn 050 569 5301 

• Helsingfors valkrets, Nyland valkrets, Vasa valkrets och 
Egentliga Finlands valkrets  

Rauni Laukkanen, tfn 050 544 6313 
• Tavastlands valkrets, Sydöstra Finlands valkrets, Lapplands valkrets och  

Birkalands valkrets 
Tuija Valkeinen, tfn 050 5481440  

• Mellersta Finlands valkrets, Uleåborgs valkrets, Satakunta valkrets och 
Savolax-Karelens valkrets 

 


