
Instruktioner för att delta i församlingens årsmöte via zoom den 7 februari kl 10.00  

Allmänt: 
Förutsättningarna för ett bra möte är en god uppkoppling. Möte på dator eller läsplatta, i sista hand 
mobiltelefon. Bra om så många som möjligt använder hörlurar/headset med mikrofon för att på det sättet 
minska mängden bakgrundsljud. Du kan delta i årsmötet genom att använda något av följande: smartphone, 
surfplatta, dator med högtalare och mikrofon eller en vanlig telefon. 
 
Förberedelser: 
Om du planerar att delta i mötet via en smartphone/surfplatta/dator rekommenderar vi att du i god tid, 
gärna någon dag i förväg går till webbadressen zoom.us/download ladda ner ”Zoom Client for Meetings” till 
dator eller ”Zoom Mobile Apps” till smartphone eller surfplatta. 
 
För att så många som möjligt ska kunna delta i mötet genomförs två ”provmöten” för att testa tekniken. Har 
du inte använt programmet ”Zoom” innan rekommenderar vi dig att ansluta till ett av ”provmötena” genom 
att följa instruktionerna nedan. Om du inte lyckas ansluta dig till provmöten, meddela Matteus på 070-
6303498 så hjälps vi åt under veckan att lösa eventuella problem. 
 
Alla länkar, koder och tider återfinns i slutet på detta papper. 
 
För att delta i årsmöte eller ”provmöte” via smartphone eller surfplatta:  

1. Klicka på länk till aktuellt möte tidigast 20 minuter innan utsatt tid:  
Om du inte laddat ner appen tidigare kan du nu bli ombedd att göra det. Klicka på ”Hämta” / 
”Download” för att ladda ner appen.  

2. Om du redan har appen kan du öppna den och välja ”Join Meeting” du behöver då ange ”Meeting 
ID” och ”Passcode”, alternativt trycka/skriva in möteslänken så kommer du in automatiskt. 

3. Du kan nu bli ombedd att godkänna att 
dina högtalare och kamera används. 
Klicka på ”Join with computer audio”.  

4. Nu är du inne i mötet, och du kan höra 
och se vad som händer. Du syns men 
hörs inte.  



5. Du kan välja ifall du vill se mest den som pratar eller se små bilder på flera. Tryck på ”Gallery mode” 
eller ”speaker view” i vänstra kanten för att välja detta.  

6. För att räcka upp handen så klickar du på ”More” och 
”Raise Hand”. 

7. Räcker du upp handen ser mötesledaren detta, 
mötesledaren säger ditt namn, du aktiverar din 
mikrofon så att du hörs. Du kan även få ett meddelande 
att starta din mikrofon, klicka på ”Unmute”.  

8. När du pratat färdigt, glöm inte att trycka på ”Raise 
hand” igen för att ta ner den samt stänga av 
mikrofonen igen. 

9. Vid omröstningar och beslut kommer frågan dyka upp 
på din skärm. Markera svaren och tryck på ”submit” 
Alla frågor ställs två gånger, en för person 1 och en 
gång för person 2. Anledningen är att samla in så 
många röster som möjligt. Sitter man ensam vid sin 
enhet besvaras bara frågan en gång. Resultatet visas 
sedan i skärmen för samtliga. 

10. När mötet är slut tryck på knappen ”leave” 
 
 
 
 



För att delta i årsmöte eller ”provmöte” via dator (se bilder ovan):  
1. Klicka på länk till aktuellt möte tidigast 20 minuter innan utsatt tid:  

Om du inte laddat ner programmet tidigare kan du nu bli ombedd att göra det. Klicka på ”Hämta” / 
”Download” för att ladda ner appen.  

2. Om du redan har appen kan du öppna den och välja ”Join Meeting” du behöver då ange ”Meeting 
ID” och ”Passcode” 

3. Du kan nu bli ombedd att godkänna att dina högtalare används. Klicka på ”Join with computer 
audio”.  

4. Nu är du inne i mötet, och du kan höra och se vad som händer. Du syns men hörs inte.  
5. Du kan välja ifall du vill se mest den som pratar eller se små bilder på flera. Tryck på ”View” i högra 

övre hörnet, välj sedan ”Gallery mode” eller ”speaker view.  
6. För att räcka upp handen så klickar du på ”Reactions” och ”Raise Hand”. 
7. Räcker du upp handen ser mötesledaren detta, mötesledaren säger ditt namn, du aktiverar din 

mikrofon så att du hörs. Du kan även få ett meddelande att starta din mikrofon, klicka på ”Unmute”.  
8. När du pratat färdigt, glöm inte att trycka på ”Raise hand” igen för att ta ner den samt stänga av 

mikrofonen igen. 
9. Vid omröstningar och beslut kommer frågan dyka upp på din skärm. Besvara frågan och tryck på 

”submit” Alla frågor ställs två gånger, en gång för person 1 och en gång för person 2. Anledningen är 
att samla in så många röster som möjligt eftersom många sitter fler vid samma enhet. Sitter man 
ensam besvaras bara frågan en gång. Resultatet visas sedan i skärmen för samtliga.  

10. När mötet är slut tryck på knappen ”End” 



För att delta via en vanlig telefon  
1. Ring upp detta nummer ca 15 minuter före mötet: 08 - 44 68 24 88. 

(En automatisk röst kommer att prata på engelska, men du behöver inte bry dig om det.)  
2. Skriv in möteskoden:  

• Provmöte 1 tisdag 26 februari kl 19.00 – 924 3382 8843 tryck # 
• Provmöte 2 onsdag 27 februari kl 19.00 – 944 7098 5050 tryck # 
• Årsmöte 7 februari kl 10.00 – 959 8950 7686 tryck # 

3. Vänta några sekunder 
4. Skriv in lösenkoden 

• Provmöte 1 tisdag 26 februari kl 19.00 – 380283 tryck # 
• Provmöte 2 onsdag 27 februari kl 19.00 – 164795 tryck # 
• Årsmöte 7 februari kl 10.00 – 590714 tryck # 

5. Nu är du inne i mötet, och du kan höra vad som händer, men du hörs inte. 
6. När du får ordet i mötet behöver du aktivera din mikrofon, det gör du genom att trycka *6, tryck 

sedan åter *6 för att stänga av mikrofonen. 
7. Mötesledaren kommer nu att läsa upp ditt telefonnummer och fråga vem du är. Du aktiverar 

mikrofonen och säger ditt namn.  
8. Under församlingsmötet kan du ”räcka upp handen”. Det gör du genom att trycka * 9 
9. Det går inte via telefon att delta i beslutsförfarandet på annat sätt än att räcka upp handen. Val för 

styrelse och ordförande kan lämnas in i förhand. 
 
Länkar och uppgifter till mötena 
Provmöte 1 tisdag 26 januari kl 19.00 

• https://zoom.us/j/92433828843?pwd=RGlvMWJsS1hHUmlyb1RtRVZBM3Zmdz09 
• Meeting ID: 924 3382 8843 
• Passcode: 380283 

 
Provmöte 2 onsdag 27 januari kl 19.00 

• https://zoom.us/j/94470985050?pwd=SFZQbzQ1KzlOVDYvcjdHWlNZOHBCdz09 
• Meeting ID: 944 7098 5050 
• Passcode: 164795 

 
Årsmöte 7 februari kl 10.00 

• https://zoom.us/j/95989507686?pwd=WGhoeUhhVDFKOE00N29BZGRTUUdZZz09 
• Meeting ID: 959 8950 7686 
• Passcode: 590714 

 
 

 
 
 
 


