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När det stod klart att klubbverksamheten stannade av till följd av Coronavirusutbrottets utbredning 

och de risker som vi är exponerade för, fick vi finna andra vägar för att hålla verksamheten igång.  

Tanken om att bedriva klubbmöten över nätet kom sig egentligen av att jag sedan länge planerat att 

hålla en fortsättningskurs i DMR och när det stod klart att denna kurs inte kunde hållas i klubblokalen 

som det var planerat, gällde det att finna ett alternativt sätt att träffas på. 

Efter att ha skannat av nätet efter en lämplig programvara för att hålla en videokonferens stannade 

jag för ett system från en av de verkligt stora aktörerna inom IT, Cisco och deras system som heter 

Webex. Detta konferenssystem finns i en fri utgåva och även i en premiumversion. För vårt behov 

räcker det alldeles utmärkt med den kostnadsfria versionen. Den påstås hantera upp till hundra 

deltagare och med en obegränsad mötestid! 

Så här gick vi tillväga för att komma i gång: 

Jag läste först på om systemet här: https://www.webex.com/ 

Det visade sig att det fanns flera sätt att använda det på, men oavsett vilket så måste den som ska 

hålla mötet öppna ett virtuellt mötesrum och för att kunna göra det, måste du registrera dig för ett 

konto. 

 Det krävs inte något betalkort eller något bindande avtal men det skadar inte att ögna igenom 

villkoren. Du laddar ner en programvara och efter installationen ska det se ut så här: 

 

http://sk7bq.com/
https://www.webex.com/
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Nu kan du öppna ditt personliga mötesrum genom att klicka på ”Starta ett möte ”och då ser det ut så 

här; 

 

Klicka på ”Starta ett möte” även i denna bild sedan är du klar att vänta på dina mötesdeltagare: 

 

 

http://sk7bq.com/
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Det absolut enklaste sättet att delta i mötet är att du som mötesvärd mejlar ut en länk till mötet. 

Länken hämtar du här: 

 

Klistra in den i mejlet till mötesdeltagarna, allt de behöver göra är att klicka på den och då kommer 

de till ditt mötesrum! 

Deltagarna kan välja mellan att installera samma program som mötesvärden har gjort men då i stället 

klicka på ”Delta i mötet”. Det går även att klistra in länken som en URL (adress) i webbläsaren. Det 

verkar som att det finns flera och bättre kontrollfunktioner i det installerade programmet än vad det 

finns i webb-versionen. 

Detta var en kort sammanfattning av hur jag har gjort för att komma igång, det finns förmodligen 

andra vägar. 

Jag har ingen möjlighet att ge support på Webex, men du som funderar på att använda detta system 

kommer förmodligen att i likhet med mig finna det enkelt att använda. Finesserna, och de är många, 

upptäcker du vartefter! 

Att nämna: Du kan använda smartphone, läsplatta eller dator såväl som mötesvärd som deltagare. 

För dator finns systemet för Mac och även för Windows, för smartphone:  iPhone eller Android 

73 de Håkan SM7FLD 
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