VÄLKOMMEN TILL WEBBSÄNT SEMINARIUM 13 MARS 2015

Upphandling - Överprövningsutredningen
Den 2 mars presenterar överprövningsutredningen sitt betänkande med förslag om ändringar
i lagen om offentlig upphandling. Förbundsjurist Magnus Ljung håller ett seminarium där
han går igenom utredningens förslag. Det finns möjlighet att ställa frågor under seminariet.

Datum &
Plats

13 mars 2015. Seminariet är en webbsändning och deltagande sker via webben
enligt instruktioner nedan.

Tid

Seminariet pågår 08:30-09:00.

Målgrupp

Upphandlare och jurister inom kommun, landsting och regioner. Övriga
intresserade hos SKL:s medlemmar och deras företag är naturligtvis också
välkomna.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Ingen föranmälan krävs. Följ instruktionerna nedan.

Information

Information om seminariets innehåll kontakta Magnus Ljung,
magnus.ljung@skl.se
Information om deltagande kontakta Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se

Välkommen att delta och ställ dina frågor direkt i chatten!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

MÖTESINFORMATION
Datum:

13 mars 2015

Mötestid:

08:30-09:30

INSTRUKTION FÖR DELTAGANDE:

1. Du behöver en dator med fast internetuppkoppling (trådlös internet rekommenderas inte!)
samt högtalare eller ett headset för att kunna lyssna.
Det kommer att vara möjligt att se föreläsare och presentationer och ställa frågor via chatt.
2. Gör ett test för att försäkra dig om att din dator är utrustad med de verktyg som behövs för
ett deltagande. För att göra detta så klicka på följande mötelänk:
http://adobe.breezecentral.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
3. Gör denna korta test för att kontrollera ditt ljud. Klicka på denna länk:
http://adobeconnect.skl.se/ljudtest
4. Från ca 30 minuter före konferensens starttid, klicka på följande webbadressen:
https://adobeconnect.skl.se/utredning/
5. På inloggningssidan väljer du "Enter as a Guest". Skriv in ditt namn och kommun, exempelvis Kristina Svensson, Stockholms kommun.
Klicka sedan på knappen: Enter room.
6. Om ni under mötet får problem med ljud och bild kan lösningen vara att börja om genom
att stänga ner fönstret och klicka igen på möteslänken i mejlet.
7. Om det är första gången som ni ska delta i Adobe Connect möte titta gärna på denna länk:
https://connect.wezupport.se/startguide/
Har du tekniska frågor under mötet kan du ställa dessa i chatten.

Välkommen!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

