
DOWNLOAD APP’EN På 
din smartphone 

Inden du ankommer til 
generalforsamlingen be-
des du downloade appen 
DS Event. 

Søg efter den i ent-
en Google Play store 
( Android) eller App Store  
(I phone)

LOG IND 

Inden du ankommer til 
generalforsamlingen be-
des du logge ind på appen 
med de informationer  
(email og adgangskode),  
der sendes til dig i en  
e-mail omkring d. 30.  
september sammen med 
øvrig information. 

Du skal logge ind på den 
generalforsamling, du er 
tilmeldt. 

MATERIALER OG 
PRAKTISK 
INFORMATION 

Fra den 30. september 
er program,  praktisk 
information og materialer 
tilgængeligt i appen. 

Læs gerne afsnittet om 
praktisk information, 
inden du ankommer. 

TALERET 

Du har mulighed for at 
tage ordet under general-
forsamlingen. 

Det gør du ved at trykke 
på ikonet TAG ORDET i 
menuen i appen, hvoreft-
er du trykker på Tag ordet 
knappen. 

Dirigenterne holder øje 
med rækkefølgen. 

Ønsker du at fortryde, 
trykker du igen på ikonet 
TAG ORDET, og trykker X 
ud fra dig selv.

OPSTIL 

Ønsker du at stille op til 
regionsbestyrelsen skal du 
trykke på VALG - RB eller 
VALG REP i menuen i appen. 
Herunder kan du trykke på 
OPSTIL SOM KANDIDAT. 

Du kan opstille som  
kandidat i appen fra  
den 30. september. 
Ved at trykke på din kandi-
datprofil i listen kan du udo-
ver navn og profilbillede 
skrive en udtalelse, som 
er en tekst, der fortæller 
de stemmeberettigede, 
hvorfor de skal stemme på 
lige præcis dig. 

VALGRET 

Har du stemmeret, kan du 
stemme på de opstillede 
kandidater i appen. 

Tryk på VALG - RB i 
menuen og vælg de 
kandidater, du vil stemme 
på. Du må stemme på det 
antal kandidater, der skal 
vælges. Du kan fortryde 
helt frem til afstemningen 
slutter. Du får besked 
når afstemningen åbner 
og lukker. Dirigenterne 
oplyser til slut, hvilke kan-
didater der har modtaget 
flest stemmer.

ØVRIG INFORMATION 

Husk at have den nyeste 
version af DS Event 
appen installeret, inden 
du møder op til general-
forsamlingen. Den kan 
opdateres i hhv.  
Google Play Store  
(Android) eller  
App store (iphone)  
Appen er en smartphone 
app, men kan dog typisk 
også installeres på en 
tablet.  
Vi står klar til at hjælpe 
dig med at checke ind. Vi 
hjælper også hvis teknik-
ken driller. På gensyn. 
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GUIDE 
til app’en 
DS Event


