
Noen enkle punkter for å bli med i nettmøte for å bli med i nettmøte. 
 
Linken til nettmøte har du her 
Kode: xwa-bdxc-gym 
 

• Det ser ut til at alle må ha en Google-konto (gmail konto) for å bli med i nettmøtet. 
Første gang du bruker appen eller ønsker å bli med i et møte må du logge på med 
brukernavn og passord for google/gmail kontoen din. 

• Det vil vanligvis ikek være tid eller mulighet for å feilsøke og gjøre brukeropplæring i 
forkant av møtet. Sjekk om alt virker i god tid før møtet. 

• Hvis du bruker mobil eller nettbrett.  
Må du på forhånd ha lastet ned Google Meet appen fra Apple App Store eller Google 
Play.  

• Hvis ikke appen allerede er installert vil nettbrettet eller telefonen be deg om å 
installere den. Den vil i de aller fleste tilfeller foreslå sende deg til riktig applikasjons 
butikk (Google Play eller Apple App store) og riktig app.

 
Bilde over er fra Apple App store, men ikon og tekst er tilsvarende i Google's 
applikasjonsbutikk. 

• Bruker du PC, trenger du ikke gjøre noen forberedelser i forkant av møtet. 
Du skal IKKE laste noen apper eller lignende, men du må trykke på:  
 Be om å få bli med i møtet . 

• I invitasjonen/påminnelsen til møtet fra Programkomiteen ligger linken til nettmøtet 
Eller øverst i dette dokumentet. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fxwa-bdxc-gym&data=02%7C01%7C%7C420cb0b349854df7fc0608d860681c54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637365347548466548&sdata=KhJH1KsaCzr%2FarfCW0GJcY%2BIEB2C0RJbThyEZGtOR74%3D&reserved=0


Trykk på linken og du blir sendt til møtets "lobby". Møteleder slipper deg inn 
fortløpende. Merk at dersom det er mange som starter møtet samtidig kan det ta litt 
tid før møteleder får sluppet deg inn. Han gjør det fortløpende. 

• For de som deltar via telefon eller nettbrett kan det hende du må logge inn med en 
kode. Koden står i så fall inder linken i påminnelsen fra Programkomiteen og øverst i 
dette dokumentet Dersom det tar for lang tid kan det hende du blir "kastet ut". Da 
må du starte møtet på nytt og fortsette å vente til møteleder slipper deg inn i møtet. 

• Møteleder vil begynne å slippe deltagere inn i møtet ca 10 minutter før møtet 
starter. Etter møtets start, kl 19:00, har møteleder begrensende muligheter til å 
betjene løsningen. Forsøk derfor å logge deg inn på møtet før kl blir 19:00. 

• For enkelhets skyld kan det være lurt å legge inn linken i den nettleseren du bruker. 
Eller som et "ikon" på hjem skjermen på mobilen eller nettbrettet. 
Da har du den lett tilgjengelig til neste gang. 

• Husk å slå av (Mute) mikrofonen din når du kobler deg opp på møtet. Gjør man ikek 
det kan det medføre at President, sekretær eller foredragsholder ikke kommer til 
orde. Møteleder kan tvangsmute mikrofonen din hvis møtet blir forstyrret. 

• Husk at alle kan se deg, hva du gjør og hva du har på deg. De som er rundt deg hører 
også hva som blir sagt. 

• God møtedisiplin gjør dette til en god opplevelse for alle 


