Information till dig som önskar delta via länk vid dialogkonferensen om ABP
torsdagen den 6 april
Varmt välkommen att delta i webbkonferensen om kontrollområde ABP!

Förutsättningar för att kunna delta
För att kunna delta i konferensen måste du anmäla dig på Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se/anmälanabp
Alla som anmält sitt intresse av att delta i webbkonferensen via formuläret på hemsidan kommer
under eftermiddagen den 5 april att få en länk skickad till den e-postadress som angavs vid anmälan.
Denna länk används för uppkoppling till webbkonferensen.
För att kunna delta i webbkonferensen behöver du en dator med fungerande internetuppkoppling.
I konferensens senare del kommer en omröstning att ske av föreslagna förbättringsområden. För att
delta vid denna omröstning underlättar det mycket om du har en smartphone med möjlighet att
koppla upp sig mot internet, alternativt att du har dubbla skärmar på din dator.
Tänk på att om du inte använder smartphone utan vill använda den dator på vilken du deltar i
konferensen, bör du ha dubbla skärmar för att kunna följa med i redovisningen samtidigt som du ska
delta i röstningen!

Hålltider för live-sändningen av konferensen
Webbsändningen startar kl.10.00 torsdagen den 6 april.
Första sändningen pågår fram till ca 11.15.
Därefter kommer ett uppehåll att göras i sändningen. Under detta uppehåll kommer deltagarna i
Jönköping att arbeta workshopgrupper med ett antal frågor kring föreslagna förbättringsområden av
kontrollområde ABP. Utöver detta kommer deltagarna även att inta lite lunch.
Du som deltar i webbkonferensen kommer under detta sändningsuppehåll att arbeta med samma
frågematerial som deltagarna på plats i Jönköping. Detta frågematerial hittar du på kurssidan.
Önskar du vara med och påverka ombeds du att via svarsformuläret skicka in ditt bidrag senast kl.
12.30 för att vi ska kunna ta hand om och förbereda ditt bidrag inför omröstningen. Bidrag från
distansdeltagarna kommer att införlivas i workshopmaterialet från deltagarna på plats i Jönköping.
Bidrag som inkommer efter kl.12.30 har vi tyvärr inte möjlighet att få med till konferensdagens
omröstning. Dessa bidrag är trots detta lika värdefulla och vi kommer att ta hand om dessa inför det
fortsatta arbetet under 2017.
Kl.14.15 återupptas webbsändningen.
Då kommer redovisning av arbetet i grupperna att ske och samtliga deltagare kommer kunna vara
delaktiga i röstningen av framarbetade förbättringsförslag. Alla deltagare har möjlighet att medverka
i röstningen, även du som deltar på distans. Underlaget från arbetet i arbetsgrupperna och
resultatet från röstningen på prioriterade förbättringsförslag kommer att tas med in i det fortsatta
arbetet med förbättringar av kontrollområdet under 2017.
Webbsändningen avslutas kl.15.30 då konferensen avslutas.

Röstning av förslag på förbättringar
Vi kommer att guida dig genom det praktiska förfarandet med röstningen, men här kommer lite
förhandsinformation till dig som deltar i webbsändningen.







Alla deltagare som önskar delta i röstningen loggar in på menti.com på sin dator eller sin
smartphone. Tänk på att dubbla skärmar är att föredra om du använder samma dator som du
deltar i konferensen med!
För att kunna rösta behöver du en kod. Denna får du av oss innan omröstningen påbörjas.
Rösta på det svarsalternativ som du ser som allra högst prioriterat av de alternativ som
föreslås inom varje omröstning. Observera att röstning endast kan ske på ett (1) alternativ
per fråga.
Följ de anvisningar du får från Jönköping.

Efter konferensen kommer du på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se/anmälanabp
att kunna ta del av resultatet från röstningen. På denna sida kommer även löpande information om
det fortsatta förbättringsarbetet av kontrollområde ABP under 2017 att läggas ut.
Om du som deltar i webbsändningen har några problem eller frågor under konferensdagen eller bara
behöver komma i kontakt med oss ombeds du att maila din fråga till
ABPutveckling@jordbruksverket.se
Vi bevakar denna maillåda kontinuerligt under konferensen.
Efter avslutad konferens ber vi dig att ta några minuter för att besvara frågorna för utvärdering av
konferensen! Att svara på frågorna tar bara några minuter och dina svar är mycket värdefullt för oss!

Tack på förhand!

