
Zoominstruktion

För att kunna använda zoom behöver du:

En dator med fungerande högtalare och mikrofon, och gärna en webbkamera.
Högtalare och mikrofon finns ofta inbyggda i moderna datorer, och i de flesta bärbara datorer 
finns även inbyggd webbkamera.
…eller…
En smart telefon (t.ex. iPhone, Android, Fairphone…) eller en surfplatta.

Oavsett om du använder dator eller telefon/platta så behöver du en stabil uppkoppling till 
internet. Mötet kommer alltså att äga rum i verktyget Zoom.
Vårt gemensamma mötesrum når du via den här länken: 
https://us02web.zoom.us/j/89442734792 

Om du tänker använda dator kan det fungera att bara klicka på länken ovan och sedan klicka 
på Launch meeting eller Join meeting och skriva in ditt namn. Om det inte fungerar bör du 
göra följande:
Gå till webbsidan https://zoom.us/download
Under den översta rubriken ”Zoom client for meetings”, klicka på Download.
Godkänn de steg som följer för att installera applikationen på din dator.
När du installerat den så hittar du den bland dina övriga program på datorn.
Klicka på Zoom-applikationen och tryck på ”Sign up” för att skapa ett gratiskonto.

Om du tänker använda smart telefon eller surfplatta:
Gå till den app-butik som finns på din telefon eller platta, t.ex. ”Appstore” eller ”Google 
Play”. Sök efter appen som heter ”ZOOM cloud meetings”. Ladda ned den.
När du laddat ned appen så öppnar du den och trycker på ”Sign up” för att skapa ett 
gratiskonto.

Nu är du redo att börja mötas via Zoom.

När det är dags för vårt möte så klickar du på möteslänken, här kommer den igen: 
https://us02web.zoom.us/j/89442734792 

Då öppnas applikationen, i datorn eller i telefonen/plattan, och du är inne i mötesrummet.
Det kan komma lite frågor om du vill ”öppna Zoom”, ”join with computer audio” etc. Alla 
sådana frågor svarar du förstås JA på.

Ring eller mejla mig om ni behöver support kring zoom. Jag finns på 070-298 47 90. Jag går 
in på årsmötet 30 min innan och vi har bokat tid på torsdagen den 4:e februari kl 18:00-18:30 
för den som vill testa på detta innan själva årsmötet. OM denna länk inte fungerar trots 
ovanstående, gå till hemsidan och testa att klicka på den därifrån. 
 
Hälsningar Tessan Nordeman, distriksstyrelsen

PS. Det kan hända att vi får tekniska problem så titta gärna en extra gång i inkorgen på lördag 
morgon och hav tålamod om det inte går som vi tänkt på en gång. Detta är ju ett äventyr! 
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