
Velkommen til webinar



Funksjoner i Zoom

• Demp mikrofonen og skru av/på video
• Participants: Se deltakere g bruk funksjonen "Raise hand"
• Du kan rekke opp hånden og be om ordet uten å avbryte verbalt
• Chat: Still spørsmål åpent eller direkte
• Reactions: Du kan klappe virtuelt eller gi tommel opp
• Slå video på og av
• Du kan se alle deltakerne hvis de har video på



Kjøreregler

• Det gjøes videoopptak av sesjonen.  Opptaket vil gjøres tilgjengelig for 
klyngemedlemmer for senere bruk

• Ha mikrofonen dempet så lenge du ikke selv skal prate

• Hvert innlegg avsluttes med et spørsmål og svar runde (S&S).

• Bruk chatfunksjonen til å stille spørsmål slik at innleder ikke avbrytes 
underveis

• Det er mulig å sende direkte meldinger via chatten til andre deltakere.  Det 
kan gjøre uten at det blir offentlig for alle deltakerne. 

• Ved slutten av hvert innlegg vil vi i S&S sesjonen gå igjennom spørsmålene 
som ble postet i chatten og invitere til videre oppfølging fra innleder så vel 
som deltakerne.  



Registrering av Egeninnsats

• Egeninnsats er grunnlag for offentlig finansiell støtte for utviklingen av 
klyngen fra Innovasjon Norge

• Vi registrer egeninnsats for deltakelse i denne møteserien

• Rapportering av egeninnsatsen er en forutsening for støtte fra 
Innovasjon Norge

• Det vil i etterkant av møteserien sendes ut en e-post hvor du blir bedt 
om å bekrefte deltakesen av arrangementet

• For- og etterarbeid inkluderes.  



Takk for at du bidrar i klyngen 
– vi er her for å bli bedre sammen. 

Kiran Kaur

Kommunikasjon- og markedsrådgiver i klyngen

452 21 273

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/kirandip-kaur-1688b02b/

Logo og bilde



Kommende aktiviteter for klyngen

• 18. mars Utsettes! Klimatilpassing – hva skal vi gjøre med alt vannet?

• 26. mars Utsettes! Construction Camp:  Design for ombruk – en workshop

• 25. august Ny dato kommer! Studietur Toronto og Boston

• 10. august Arendalsuka – external event

• 22. september Nordic Edge Expo – external event


