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- Klicka på möteslänken eller kopiera och 

klistra in den i din webbläsare  

https://us02web.zoom.us/j/6612746574   

- Fönstret intill öppnas och du uppmanas att 

ladda ner en installationsfil. Klicka på 

”Download now” (pil 1) 

- Nedladdningen tar en liten stund, starta 

sedan installationen genom att klicka på 

”Öppna fil” (pil 2).  
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- Den här bilden visas under installationen. 

När den är klar, vänta en liten stund så star-

tas programmet automatiskt.  

- Om programmet inte startar, klicka på 

”Launch meeting” (pil 3). 
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 Delta i årsmötet på Zoom 

Den här guiden vill hjälpa dig att via en dator delta i församlingens årsmöte på Zoom. För att kunna använda zoom 

behöver du ha en dator med ljud, mikrofon och webbkamera, vilket finns inbyggt i de flesta bärbara datorer. Du 

kan delta i ett zoom-möte antingen genom att först installera programmet för zoom eller genom att ansluta direkt 

via din webbläsare. Att använda programmet ger en stabilare anslutning, men båda fungerar. Välj ett av alternati-

ven och följ guiden här nedanför. Det kan se lite olika ut beroende av vilken webbläsare du använder, men princi-

pen är densamma. De här bilderna är hämtade från Microsoft Edge. 
 

Del 1 - Komma igång med Zoom via Zoom-programmet (visar hur installationen av Zoom går till) 

Del 2 - Komma igång med Zoom direkt i din webbläsare (enklare, men fungerar lite sämre) 

Del 3 - Att delta i ett Zoom-möte (förklaring av symbolerna i Zoom-fönstret) 

Del 1 - Komma igång med Zoom via Zoom-programmet 

https://us02web.zoom.us/j/6612746574?fbclid=IwAR3DjRt3FOc-FLb18rfLuYZBvn3J0c1ke2oyuIHFIVs9UTFa8dYT1Bj1dNU
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- Om den här rutan kommer upp, klicka på 

”I agree” (pil 6) för att godkänna villkoren. 

- Klicka på ”Join with video” (pil 7) 
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- Klicka på ”Join with computer audio” (pil 8) 

 

Nu har du förhoppningsvis kommit 

in i Zoom-mötet och kan gå vidare 

till Del 3 i guiden. 

- Nu kopplas du upp till mötet och hamnar i ”väntrummet” tills 

den som leder mötet släpper in dig. 

- Innan du släpps in uppmanas du att skriva in ditt namn (pil 4), 

klicka sedan på ”Join meeting” (pil 5). 
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Del 2 - Komma igång med Zoom direkt i din webbläsare  

- Klicka på möteslänken eller kopiera och 

klistra in den i din webbläsare  

https://us02web.zoom.us/j/6612746574   

- Fönstret intill öppnas 

- Klicka på ”Launch meeting” (pil 1) 
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- Klicka på ”Join from your browser” (pil 2) 
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- Ett fönster öppnas där du fyller i ditt namn 

(pil 3) & intygar att du inte är en robot (pil 4) 

- Gå vidare genom att klicka på ”Join” (pil 5) 

- Du får nu vänta en liten stund i väntrum-

met, men mötesledaren släpper snart in dig. 
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Nu har du förhoppningsvis kommit in i Zoom-

mötet och kan gå vidare till Del 3 i guiden. 

https://us02web.zoom.us/j/6612746574?fbclid=IwAR3DjRt3FOc-FLb18rfLuYZBvn3J0c1ke2oyuIHFIVs9UTFa8dYT1Bj1dNU
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Nu är du förhoppningsvis inne i mötet och har fått upp det här fönstret. I underkant dyker en panel upp om du rör på pekaren 

och uppe i högra hörnet finns en knapp (View) där du kan välja hur deltagarna ska visas.  

En kort förklaring till panelen: 

1 och 2. Slå av/på ljud och bild (här bestämmer du om andra ska se/höra dig). För att mötet ska fungera bra ska ljudet vara av 

och bilden vara på. 

3. Klicka på ”Participants” för att få en lista över vilka som är med på mötet. Du ser den i högerkant av bilden. 

4. Klicka på ”Chat” för att skriva ett meddelande till någon eller alla andra deltagare. 

5 och 6 används endast av mötesledaren 

7. Begära ordet: Klicka på ”Reactions” och ”Raise hand”. Mötesledaren ser då att du begärt ordet och det blir snart din tur.  

8. Klicka på ”Leave” för att lämna mötet. 
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Del 3 - Att delta i ett Zoom-möte (förklaring av symbolerna i Zoom-fönstret) 
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