Lathund för eMeetings –
att läsa styrelsehandlingar i din iPad
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Logga in i eMeetings
Börja med att kontrollera att du är ansluten till ett nätverk. Symbolen wifi‐anslutning ska då
synas längst upp till vänster. Se bilen nedan.

Öppna applikationen eMeetings.

Appen är behörighetsstyrd och kräver att du loggar in.
Tryck på Logga in.

Logga in genom att skriva in dina användaruppgifter. Observera att det är endast första
gången du loggar in som dina användaruppgifter måste anges.
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Välj instans och möte
En instans är en styrelse eller nämnd. Klicka på Mina instanser för att se de instanser du har
behörighet till. Du har endast behörighet till de instanser där du är medlem, d.v.s. vald
ledamot till.
Välj den instans vars handlingar du vill ta del av.

I nedanstående exempel väljs instansen ”Landstingsstyrelsen”. Samtliga möten för instansen
visas till höger.
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Välj därefter det möte du vill ta del av.
I nedanstående exempel väljs ”Landstingsstyrelsens möte 2016‐12‐12”. Till höger visas
föredragningslistan med tillhörande ärenden för det valda mötet.
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Läsa ärenden och filer
Klicka på en rad i föredragningslistan för att komma till det ärende du vill läsa. Det valda
ärendet nedan innehåller två filer. Tjänsteutlåtandet presenteras först i listan med
efterföljande bilaga.
Klicka på filnamnet för att öppna filen.

Den öppnade filen visas nedan.
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Markera
Rita
Textruta
Ta bort
markering

Om filen är i PDF‐format kan anteckningar göras direkt i filen (gäller dock endast PDF‐filer).
När filen öppnas visas en verktygslåda som ger dig möjlighet att göra olika typer av noteringar
i denna, t.ex. markera, rita, skapa textruta samt radera markeringar.
För att återgå till dagordningen, klicka på ”Avsluta” längst upp till vänster.
För att gå mellan olika bilagor i ärendet, klicka på gemet längst upp till höger.

Skapa och dela kommentarer
Du har möjlighet att skapa och dela kommentarer på ärenden inom instansen.
För att skapa kommentarer på ärendet, trycker du på nedanstående inringande symbol.
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Därefter öppnar sig ett kommentarsfält. Kommentarer kan delas med, grupp av medlemmar
(partigrupper) eller hela instansen medlemmar. Kommentarer kan endast delas inom
instansen. Kommentarer som du väljer att inte dela kan inte läsas av andra.

Avslutade och kommande möten
Under fliken Avslutade möten hittar du tidigare instansmöten med tillhörande ärenden.
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Under fliken Kommande möten kan du ta del av kommande instansmöten med tillhörande
ärenden, under förutsättning att ärendena exporterats till eMeetings.

Sök ärenden och filer
Under Sök kan du söka ärenden och filer på instansens samtliga möten.
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Ladda ned filer off‐line
Du har möjlighet att i appen spara ned ett helt mötes ärenden eller enskilda ärenden med
filer off‐line. Genom att spara ned filer off‐line kommer du åt handlingar även när du inte har
tillgång till internetuppkoppling.

Genom att trycka på den nedåtriktade pilen på mötet laddar du ned ett helt mötes ärende off‐
line.

Genom att trycka på den nedåtriktade pilen på den aktuella filen laddas endast den fil du vill
läsa offline ned.

Samtliga möten eller filer som du har sparat off‐line återfinns under fliken Filer off‐line nedan.
Du kan också radera filer som laddats ned lokalt genom att välja Radera.
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För att radera nedladdade filer, tyck på den inringade symbolen nedan.

Därefter trycker du på Radera.

Logga ut
För att logga ut från appen trycker du på 360 ikonen nedan.
Välj Logga ut.
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En kontrollfråga visas. Välj Logga ut om du fortsatt vill lämna appen. Om du väljer att logga ut
från appen måste du logga in med personligt användarnamn och lösen nästa gång du vill
logga in i appen.
Om du vill avbryta utloggningen väljer du istället Avsluta.

