
 
 
 
 
 
 
 

Digitala möten för nybörjare  
– hur då? 

 

Är du nyfiken på hur man kan genomföra digitala 
möten till användning för till exempel styrelsemöten, 
studiecirklar, månadsmöten eller andra sociala sam-
mankomster och prova på olika funktioner i det digitala 
mötet under prestigelösa former? 
Följ med på ett webbinar där vi bland annat går igenom 
grundläggande funktioner för att skapa och bjuda in till 
digitala möten, hur man får mötesordningen att fun-
gera och se till att alla kommer till tals. Du får också 
tips om hur du kan genomföra möten där inte alla har 
tillgång till något digitalt verktyg. 
 

Vid detta tillfälle kommer vi använda oss av det digitala mötesverktyget ”Jitsi”. 
Jitsi är ett gratisverktyg som är enkelt att använda och ingen registrering krävs. För att delta behöver 
du en dator med kamera och mikrofon. Har du ett headset som fungerar till datorn är det bra att 
använda det. 
Vill du delta via surfplatta eller smartphone går det bra men då behöver du ladda ned appen ” jitsi” 
och vara medveten som att grafiken kommer se lite annorlunda ut från hur den gör på datorn.  
Målgrupp 

Styrelser samt övriga intresserade medlemmar i SPF Seniorerna Skåne. 

När? 

14 oktober 10.00-11.30 eller 16 oktober 10.00-11.30. Anmäl till ett av tillfällen! 
Efter anmälan får du en länk du använder för att komma in i mötet samt instruktioner för hur du går 
tillväga. 

Medverkande 

Emma Eriksson Olsson, utvecklingsledare, Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne 
Morten Kehler, kanslichef, SPF Seniorerna Skåne 

Övrig info 

Vi finns på plats i det digitala mötet en halvtimme innan mötet startar för tillfälle att prova så att det 
tekniska fungerar för alla deltagare. Antalet deltagare är begränsat så att alla ska få möjlighet att 
testa sig fram och bli tryggare i den digitala miljön. 

Tillsammans ger vi oss i kast med denna utmaning! 
 

Anmälan Länk till webbanmälan via www.spfseniorerna.se/skanekurser 
 (inloggning till ”Mina sidor” krävs) eller till spf.skane@telia.com 

 Senast den 12 oktober 2020 vill vi ha Din anmälan! 
 

Eventuellt förhinder att delta meddelas Distriktskansliet, tel 0413-291 14. 
 

Välkommen med Din anmälan! 
 

SPF Seniorerna Skånedistriktet  Studieförbundet Vuxenskolan 
0413-291 14, 291 50 (9-12)  076-052 01 54 
e-post: spf.skane@telia.com  e-post: emma.erikssonolsson@sv.se 
www.spf.se/skanedistriktet 
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