
                                   

 

Föreningsmöten och kurser på distans via Zoom 
 

Nu är hösten här, tid för föreningsträffar och årsmöten – och det är fortfarande coronatider.  

Men vi biodlare är ett släkte med stor uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga och vid det här laget har 

många föreningar hunnit pröva sig fram med webbmöten och oftast fungerar det riktigt bra. Under hösten 

fortsätter vi stötta er som vill ha hjälp att komma igång.  

 

Distriktet bjuder in till en kväll där ni får pröva på att vara med i ett webbmöte via verktyget Zoom 

och lära er använda Zoom i egna möten. Vi vänder oss först och främst till er i föreningarnas 

styrelser. Det kan ju faktiskt bli så att ni kommer att behöva hålla ert årsmöte på detta vis. 
 

Innehåll: Introduktion till Zoom  

- Typiska funktioner att hålla koll på 

- Att skapa ett möte 

- Att bjuda in till ett möte 

- Att genomföra ett möte 

- Val av mötesverktyg – vad finns, vad kostar det, vad ska man tänka på?  

- Möjlighet att få hjälp med tekniken vid t.ex. årsmötet.  

 

Utbildningen ger er samtidigt möjlighet att prova på ett Zoom-möte, klicka runt, testa att vara värd i mötet 

och ställa frågor.  

 
När och var?  

Tisdagen den 20 oktober kl. 18-20:30. 

Du behöver en dator med internetuppkoppling och headset om du har mycket ljud där du sitter. Du kommer 

att få ett inbjudningsmejl med en länk som tar dig till möteslokalen och en tydlig beskrivning.  

 

Verkar det svårt?  

Lugnt – vi hjälper dig. Vi finns i möteslokalen i god tid före mötet och går att nå på telefon, till vi fått med 

oss alla deltagare.  

 

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för distriktets föreningar. OBS dock att anmälan är bindande och du 

behöver avanmäla dig om du får förhinder.  

 

Anmäl dig här https://forms.gle/pNNDDnLSH5oHnKmE7 , senast 6 oktober.  

Har du frågor kontakta Ann-Britt Carlsson 0736 849 335. 

 

   

 

Utbildningen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

https://forms.gle/pNNDDnLSH5oHnKmE7

