
Berättelser från fältet om GAT 

Tidsplan för webbseminarium med instruktör 
 

 

 

Vecka 1:  
*Tidsplanen inleds med beslutet att stå värd för ett 
webbseminarium och omfattar den tid som behövs för att 
boka in uppstartsmötet under vecka 1. 

• Boka in/genomföra uppstartsmötet för att 
fastställa: 

o Titel/beskrivning 
o Tema 
o Involverade multipeldistrikt/distrikt 
o Datum och tid för seminariet och 

övningssessionen 
o Stöd som behövs från andra ledare och 

medlemmar 
• Dela fastställda datum med alla som är 

involverade 

Vecka 2:  
• Diskutera innehåll/tips om berättelser 
• Skapa seminariet i GoToWebinar 
• Kontakta möjliga presentatörer 

Vecka 3:  
• Fastställa presentatörer och berättelser 
• Uppdatera marknadsföringspaketet (nyhet!) 
• Skicka marknadsföring via e-post och 

PowerPoint-mallar till presentatörer 
• Gör inlägg med marknadsföring i sociala medier 
• Presentatörer börjar arbeta med bilder 

Vecka 4:  
• Skicka marknadsföring via e-post, om så önskas 
• Presentatörernas bilder ska vara klara 
• Sammanställ bilder 
• Sammanställ frågor till enkäter (om tillämpligt) 

Vecka 5:  
• Skissa på moderatorns framförande 
• Diskutera och dela bästa arbetssätt om 

berättelser med presentatörerna 

 

 
Vecka 6:  

• Skicka enkätfrågor (om tillämpligt) att inkludera 
i PowerPoint 

• Skissa på övriga frågor (om tillämpligt) 
• Uppdatera moderatorns framförande vid behov 
• Presentatörernas genomgång av bilder 
• Slutför enkätfrågor och lägg till i 

webbseminariets inställningar 
• Lägg till omröstningsfrågor i webbseminariets 

inställningar 
• Genomför ett tekniktest med presentatörerna 

och rekommendera eventuella förbättringar 
före övningssessionen 

Vecka 7:  
• Slutför marknadsföring i sociala medier 
• Lägg sista handen vid bilder till 

övningssessionen (med presentatörernas 
ändringar) 

• Övningssession 
o Presentatörerna och moderatorn går 

igenom hela webbseminariet 
o Kom överens om tecken för nästa bild 
o Kontrollera och diskutera utmaningar 

gällande tider 
o Hantera eventuella teknikfrågor 

• Ändra i bilder från övningssessionen 
• Uppdatera moderatorns framförande vid behov 
• Skicka på nytt seminariets inbjudan till 

presentatörerna 

Vecka 8:  
• Sista justering av bilder 
• Webbseminarium 
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