
DOWNLOAD APP’EN  
på din smartphone 

Inden repræsentantskabs
mødet går i gang, skal du 
downloade appen DS Event. 

Søg efter den i  enten Google 
Play Store ( android) eller App 
Store (iPhone).

Husk at have den nyeste 
version af DS Event appen 
installeret, inden du møder op 
til repræsentantskabsmødet.  
Den kan opdateres i hhv.  
Google Play Store  
eller App store  
App’en er en smartphone 
app, men kan dog typisk også 
installeres på en tablet. 

LOG IND 

Inden repræsentantskabs
mødet skal du logge ind på 
app’en med din email og den 
adgangskode, som vi sender til  
dig i en email onsdag den 16. 
november. 

Du skal huske at logge ind 
på det kort, hvor der står 
REP22 og altså ikke et af de 
regionskort, der i forvejen er 
vist i app’en, og som du brugte 
til din regionsgeneralforsam
ling.

iNDHOLD 

Fra den 16. november er 
program,  praktisk information 
og materialer tilgængeligt i 
app’en. 

Læs gerne afsnittet om  
praktisk information,  
inden du ankommer. 

TALERET 

Du har mulighed for 
at tage ordet under 
repræsentantskabs mødet, 
såfremt du har taleret. 

Det gør du ved at trykke på 
ikonet TAG ORDET i menuen 
i app’en. Du kan som altid 
også henvende dig til os (GO 
Mobilebordet i salen), så 
skriver vi dig på talerlisten.

Dirigenterne holder øje med 
rækkefølgen. 

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

VALGRET 

Har du stemmeret og er 
tilstede, kan du stemme via 
modulet AFSTEM i menuen, 
hvis dirigenterne kalder til 
digital afstemning.

DS DOKUMENTER  
på din iPad

Som noget nyt kan du down
loade appen “DS Dokumenter” 
til din iPad. Søg blot i App Store 
på din iPad. Appen indeholder 
kun muligheden for at tilgå 
dokumenter fra REP22.  
Du logger ind på samme måde 
og med samme log ind informa
tioner, som du benytter på DS 
Event appen på din telefon.

1 2 3

4 5 6

Guide til app’en 

DS Event

Vi står klar til at hjælpe dig med at checke 
ind. Vi hjælper også hvis teknikken driller. 
På gensyn. 


