
 

 

 

Digitala träffar – lär dig mer om digitala 
betalningar och säkerhet på internet   
Den 2 och 9 juni bjuder Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med fem 
föreningar in till en serie digitala träffar. Vi kommer att få stöd av Swedbanks 
informatör Dan Fröberg. Informationen är generell och du kan ha nytta av 
informationen oavsett vilken bank du använder själv. 

2 juni  
Det här är första träffen i en serie. Denna gång kommer du att få en 

generell dragning kring digitala lösningar och betaltjänster i 30 

minuter och därefter har vi öppet för dialog och frågor i 30 

minuter.

9 juni 
Träff två i serien kommer vi att fokusera på Säkerhet, Swish och 

”handla på internet” under 30 minuter och därefter har vi öppet för 

dialog och frågor i 30 minuter. 

Anmälan 
Anmäl dig till betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se och glöm 

inte meddela vilka datum du vill delta. Instruktioner för att 

logga in finns nedan. 

 

 

  
 

 

 

 

  

Kontakt: 

Åsa Lindin / Josefine Eklund 
Länsstyrelsen i Örebro län 

betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se 

010-224 84 30 

 

Efter anmälan får 
du en länk att logga 
in på via din e-post. 

Du kan logga in 
redan kl. 10.45, 

aktuell dag. 

I samarbete med: 

 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 

betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/orebro 

”Idag görs flest antal 
betalningar med kort” 
Riksbanken 

 

Tisdag 2 juni 2020 

Kl. 11.00 – 12.00 

 

Tisdag 9 juni 2020 

Kl. 11.00 – 12.00 

 

Anmälan till: 

betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se 
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Logga in på Teams (en produkt från Microsoft office) 

Allt du behöver för att ansluta till ett Teams-möte, är en länk som du kommer få via e-

post efter du anmält dig. Det kommer vara möjligt att ansluta en kvart innan träffen 

börjar. Har du problem att ansluta dig kan du ringa 072-566 3938, så ska vi försöka 

hjälpa dig. 

Ansluta till ett Teams-möte på webben 

Välj Anslut till Microsoft Teams-möte i mötesinbjudningen för att gå till en sida där 

du kan välja att antingen ansluta på webben eller ladda ned skrivbordsprogrammet. Om 

du redan har Teams-programmet öppnas mötet där automatiskt. 

1. Välj Anslut till Microsoft Teams-möte i din e-postinbjudan. 

(För att ringa in kan du också använda ett uppringningsnummer och ett konferens-ID 

från e-postmeddelandet.) 

2. Du har två alternativ: 

▪ Ladda ned Windows-appen 

▪ Ansluta på webben  

 

3. Om du väljer att gå med via webben skriver du ditt namn och väljer Anslut nu. 

(Om du har ett Teams-konto väljer du logga in för att visa möteschatten) 

4. Välj de ljud- och videoinställningar som du vill använda. 

 

5. Du kommer att hamna i en ”lobby”, där du strax blir insläpp  

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 

betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/orebro 

Har du problem att ansluta dig?  

Ring 072-566 3938, så ska vi 

försöka hjälpa dig 
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