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Forarbeid: Sette in
nnkallingen/protokollen so m egen Agend
dapunkt unde
er Møtet
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Publiisering til hjem
mmesiden
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Pad

1. Foraarbeid: Sette
e innkalling/p
protokoll soom eget Agen
ndapunkt un
nder Møtet
Åpne arkivsaken for møtedokumenttene til det akktuelle utvalge
et.
Velg sakssdokumentet som
s
skal publiseres, ‐ Møteeinnkalling/Protokoll, og le
egg til Utvalgssbehandling:
u inn det aktu
uelle utvalget.
Under Uttvalg legger du
Velg «Mø
øteinnkalling»
», eller «Proto
okoll», i stedeet for behandling av utvalgsssak!

Gå derettter inn via Alle
e utvalg,
Velg det aaktuelle utvalget og møtet,, og velg Redigger sakslisten
n. Hvis møtet har status Offfentlig, må du
midlertidig sette møteestatus tilbake
e til Under forbberedelse, forr å få tilgang tiil å redigere saakslisten.
digering av sakkslisten finnerr du det aktue
elle dokumenttet med Møteeinnkalling/Protokoll.
Nederst i bildet for red
entet.
Sett en hake til venstrre for dokume
p samme må
åte som da du plukket ut uttvalgssakene som
s
skulle oppp til behandlin
ng i
Velg «Til sakslisten», på
møtet.
Du vil nå se at Møteinn
nkallingen/Pro
otokollen har flyttet seg op
pp til det riktig
ge Agendapunnktet, ‐ henholdsvis
utt velger du Fullfør.
Møteinnkkalling eller Prrotokoll. Til slu

Du er nå tilbake i bildeet som viser sa
akene i Sakslissten. Der ser du
d at det nye punktet vises under
Møteinnkkalling/Protokkoll.

2. Forb
beredelser, sjekkliste
s
FØR du publiseerer møtedo
okumentene
Møteinnkkallingen/prottokollen kan publiseres
p
til 3360 eMeetinggs / IPad, når





3.

aalle saksframlleggene til mø
øtet er satt til status Journa
alført
ssakene er sattt På sakslisten
n i riktig rekkeefølge, som Sa
aker til behan
ndling
d
det er produssert møteinnkalling som er ekspedert og satt til status Journalført.
møteinnkallin
ngen er satt op
pp som eget A
Agendapunkt under Møtein
nnkalling / Pro
rotokoll.

Publlisering til hjjemmesiden
Du publiserer møttedokumentene til hjemmeesiden ved å endre
e
status fo
or møtet fra U
Under forbere
edelse, til
e
at møtet er publisert ttil iPad. (Jf. egen
Offentlig, slik det fremgår av bildet under. D ette gjør en etter
t iPad/360 eM
Meetings).
bruksanvisning forr publisering til

Slik setter du møtet til Offentlig:

Når proto
okollen er ferd
digstilt settes møtet til Avhholdt. (Det vil fortsatt være publisert til hhjemmesiden.) Dette er
den «arkiivmessige» avvslutningen avv møtet.

Pad
4. Publlisering til IP
Fra Møtee‐bildet velgerr du Funksjone
er ,og deretteer Eksporter tiil 360 Papirløse møter og I Pad.

Søk fram det aktuelle utvalget,
u
f.ekss Kommunestyyret.

Velg det rriktige møtet fra listen over utvalgsmøteer i inneværen
nde periode. Klikk
K
på lenkenn.

Velg hvilkket Utvalg/råd
d der møtet skal publiseress til på IPad / 360
3 eMeeting
gs, ‐ tilsvarer uutvalget.

Du får op
pp bildet om
m at publiseriingen har staartet. Trykk «Ok».
«

OBS! En p
permanent feil i systemet gjør
g at du kom
mmer tilbake til
t bildet for å velge utvalg/rråd, men nå har
h du
publisert møtet, og du skal kun «kryysse ut» dettee bildet:

det med Søk aaktivitet:
På samme måte «kryssser du ut» bild

Nå er mø
øtedokumen
ntene publissert!

ontrollere at dokumentene
e er publisert i eMeetings/p
på iPaden. Mø
øtedokument ene skal være
e
Du kan ko
tilgjengelige der etter noen få sekun
nder.
mesiden kan det
d ta opptil en time før pubbliserte møtedokumentene
e er tilgengeligge.
På hjemm

Kontakt for veiledning og spørsm
mål om rutinner for publissering: politisk sekretariaat
ding: adminiistrator P3600 eller inform
masjonssjef.
Kontakt ved feilmeld

