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Innehållsförteckning
Handledningen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och
knappar.
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Möteshantering i W3D3
Börja med att skapa ”Ärendekortet” genom att klicka på fliken:
1. Registrera
2. Möten

1.

2.

Välj:
3. Ärendeserie: ex. UTBVET
4. Beslutande organ: ex. ”Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper”
4.

3.
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De senaste mötena listas för de aktuella beslutsmötena. Ett avslut möte
markeras med symbolen

framför raden ifråga.

Skapa ett nytt möte
5. Klicka på ikonen ”Nytt möte”
6. Bekräfta i meddelanderutan med OK
5.

6.

På möteskortet fyller du i datum för mötesdagen, tid, möteslokal, mötes titel, vem som är
mötesansvarig, avdelning, diarieplansbeteckning (1:1) och hur länge föredragningslistan ska vara
öppen.
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Förklaring: Att hämta och koppla mötesansvarig till möteskortet

Klicka på det understrukna ordet Mötesansvarig
Då öppnas en lista över valbara möteshandläggare. (Skulle någon fattas
meddela registrator@uu.se för uppdatering)
Välj möteshandläggare genom att bocka i första kryssrutan och koppla
möteshandläggaren till ärendet genom att klicka på ikonen
markerad handläggare till ärendet och stäng sedan fönstret”.

”Koppla
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Skapa föredragningslista
Alla ärenden förs in som ska avhandlas på mötet. Här utnyttjar vi W3D3:s stöd
för möteshantering fullt ut, genom att koppla till redan befintliga
ärendenummer.
(Exempel nedan hur en färdig struktur av föredragningslistan kan se ut)

Ärendekortet informerar alltid dig stegvis i processen vad du ska göra.
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Klicka på länken det understrukna ordet Föredragningslista

Nytt fönster öppnas.
Här ska du skriva in vilka ärenden som ska behandlas under mötet.
Klicka på ikonen

”Lägg till paragraf”

Start med att skriv in § 1, t ex Mötet öppnas
Spar genom att klicka på ikonen

”Spar och stäng”
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Fortsätt på samma sätt med § 2, § 3 osv. tills föredragningslistan är klar.
Diarienummer/Ärendenummer (Änr:) Ska skrivas in, vilket kopplas till ett redan
befintligt diariefört ärende i systemet.

Att koppla en handling/dokument till ärendet, gör man enklast i att klicka på
den röda pilen
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Då öppnas alla befintliga (registrerade) handlingar i just det ärendet. Markera
genom att klicka i sorteringsrutan och skriv in sorteringsordningen med 1, 2, 3
osv. för de handlingar som ska vara med (bifogade) till mötet och för ett
eventuellt utskick tillsammans med kallelsen.

Du förbereder så mycket som möjligt i processen eftersom det underlättar på
själva mötesdagen.
Skriv in i text även i textrutan Förslag till beslut: för respektive paragraf
Här skriver du in t ex vad ärendet handlar om/vad som ska behandlas.
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Förklaring: Hur man tar sig tillbaka i processen
Vill du tillbaka till möteskortet klickar du på mötets namn i funktionslisten.

Senare i processen för att gå tillbaka till föregående steg.
Klicka på

.

Förklaring: Hur man skickar handlingar till andra möten
Man kan även skicka handlingar (en paragraf) till ett nytt möte.
Klicka på den gröna pilen
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Ett fönster öppnas och du väljer i rullisten till vilket nästa möte handlingen ska
skickas till.
Klickar på ikonen

”Spara”

Skapa kallelse
När föredragningslistan är klar, klickar du på knappen ”Skapa kallelse”
Kallelsen skapas direkt, vilket baseras på föredragningslistan du skriv in.
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Registrera kallelse
När en kallelse är skapad i mötesärendet syns symbolen
på ärendekortet.
Klicka på den och kallelsen kommer att registreras som handling nr 1 på
ärendekortet.

Protokollför
Att nedteckna vad som sägs och besluts, gör man enklast och snabbast under
mötets gång i systemet.
Eftersom man redan har förberett så mycket vid tidigare tillfällen, när du
producerade föredragningslistan. Kan man under mötet genom ett enkelt klick,
kopiera textmassan direkt till beslutsfältet och enbart göra vissa justeringar och
ev. tillägg.
Det går även att skicka paragrafer som ev. inte hinns med, utan ska tas upp vid
ett senare tillfälle vid kommande möten. Så när mötet är avslutat är
protokollet färdigt.
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Börja med att klicka på länken Närvarolista.
För på själva protokollet ska det stå vilka som var närvarande på mötet.
Lägg till vilka föredragande som deltog på mötet genom att klicka på det vita
arket

.

Klicka på fliken ”Övriga” och skriv in deltagare/föredragande till närvarolistan
och klicka på spara

Börja protokollför genom att klicka på länken Protokollför
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Nu öppnas ”föredragningslistan” för att skriva protokollet färdigt.
Klicka på respektive paragrafs rubrik för att öppna och skriva in det som
beslutats mm

Eftersom du förberätt mycket genom tidigare steg i processen genom att ha
skrivit in den mesta texten under ”Förslag till beslut”.
Klickar på den blå bilen
”Kopiera till beslutsfältet” och textmassan
kopieras/flyttas till fältet ”Beslut” som kommer att synas i protokollet.
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För att gå vidare till nästa paragraf klicka på knappen

”Spara och stäng”

Under protokollföringen kan du även lägga till nya paragrafer, precis på samma
sätt som du skapar kallelsen. Skillnaden är att du direkt lägger till text för ev.
sammanfattning och beslut.
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Att skapa protokollet
Klicka på knappen ”Skapa protokoll”

Protokollet skapas med hjälp av en protokollmall och öppnas automatiskt.
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Klicka på knappen
”Fastställ dokument” för att protokollet ska registreras
som handling nr 2 på möteskortet.

Att avsluta mötesärendet gör man genom att bocka i rutan ”Avsluta” på
möteskortet och ärendet stängs.
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Att föra in beslut på ärenden
När mötets protokoll är registrerat och avslutat. Ska du föra in de beslut som
finns protokollförda i de olika paragraferna, på de ärenden som är kopplade till
paragraferna. För att göra det klickar du på länken ”Fastställa
föredragningslista”

Den fastställda föredragningslistan öppnas. Om besluttext har fyllts i för viss
paragraf visas knappen

”Skapa beslutsdokument” framför ärendenumret.

Klicka på
för att skapa en beslutshandling. Då skapas ett arbetsdokument
som du kan kontrollera, genom att klicka på Utdrag.doc.
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För att registrera beslutet på ursprungsärendet klicka på
knappen.

och klicka på Ja-

Nu registreras beslutet med automatik som en ny handling på grund/ursprungsärendet.

KLART!

