
INBJUDAN TILL DIGITAL FÖRELÄSNING 

Söndag 9 februari kl. 14-15 ca föreläser Professor Henrik Rönnberg från 

SLU om cancer hos hundar.  

Obs! Detta är ett FÖRSÖKSPROJEKT som syftar till att prova modern 

teknik för att nå alla medlemmar i vårt vidsträckta område med 

intressanta föreläsningar. Vi lämnar inga garantier på att det ska lyckas 

men vi har gott hopp om att det ska göra det!  

Det bästa är om du deltar via din dator. Via mobil eller Ipad kan det krävas en 

nedladdning av ZOOM (appen som programvaran heter).  

Om du vill delta, följ instruktionerna nedan. Börja gärna ”klicka in dej” några 

minuter före 14!  

1. Klistra in följande länk i webbläsaren på din dator. Eventuellt är länken 

klickbar direkt. 

https://zoom.us/j/4876609912 

2. Nu kan det se lite olika ut…du får prova dig fram. Eventuellt får du  ”Wait for 

the host to start meeting”. Vänta till Henrik har startat, Henrik är ”the host” 

(värden). 

3. När Henrik startat: Klicka på ”Join meeting as attendee” 

4. Eventuellt kommer en ruta med texten ”Öppna URL zoom launcher” som du 

ska klicka på 

5. Klicka på ”Join computer audio”. Använd gärna headset om du har det.  

6. ”Enter full screen” kan vara bra! 

7. VIKTIGT: Längst ner (för ner muspekaren till nederkant) ska det komma 

fram en verktygslist. Du ska stänga av din egen mikrofon och din egen 

videokamera. Om vi blir många fungerar tekniken mycket bättre då. Klicka på 

”Stop video” och ”Mute” . Ev hittar du dessa verktyg på annan plats på skärmen.  

8. Längst ner finns också en Chatfunktion. Där kan du skriva in frågor till 

Henrik. Skriv frågan, tryck på Enter (retur). Henrik kan då svara. Vi tror vi blir 

för många för att ställa frågor eller diskutera direkt med Henrik.  

9. När föreläsningen är slut, klicka på ”End meeting” längst ner till höger.  

10. Förhoppningsvis har detta fungerat bra för dig! Om inte så kanske vi har lärt 

oss något ändå! 

Välkomna! 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4876609912&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2y2HMUsXyl-OfUzkDMig5e

