Instruktioner för deltagande på årsmötet
Årsmötet kommer att hållas via mötesappen Zoom.
Start 16.00 söndag 7 mars 2021
Har du inte använt Zoom tidigare så rekommenderas att du läser följande introduktion till hur det
fungerar.
https://www.spfseniorerna.se/contentassets/f54a1586976b4af581fb5b3523597da2/snabbguidenfor-zoom---meetings-deltagare.pdf
Du kommer till mötet via följande länk:
https://liuse.zoom.us/j/67739777032?pwd=SHRBMldJZmg5MWg0U1FQTFQ0bG9CZz09&from=addon
Du kan behöva ange ett lösenord och det är: 898314
Du kan även vara med via telefon och då ringer du:
08-4468 2488 och anger samma lösenord.
Är du med via telefon kan du höra vad som sägs och prata med de som är med via datorn. Du kan
dock inte se vad som visas.

Dokument till mötet
Alla dokument som normalt delas ut på årsmötet finns på följande länk:
https://drive.google.com/drive/folders/1Txs53QkA74CaTA1TuvjiCzbiB-HEGPC7?usp=sharing
Gå gärna in i god tid och läs dokumenten.
Får du det inte att fungera så skicka ett mail till olof.hjelm@gmail.com så får du det skickat via mail
till dig i förväg.

Avslutande film
Efter mötet kommer vi titta på filmen The Birders. Den finns på Youtube och du väljer om du vill se
den tillsammans med oss andra via Zoom eller själv.
https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8
Olof Hjelm kommer kort introducera fågellandet Colombia och vi har en gemensam frågestund efter
filmen

För att komma igång med Zoom
1. Klicka på länken för mötet. Den tar dig till sidan för installation. Detta kan du göra även innan
mötet börjar.
2. Installationen påbörjas automatiskt eller genom att klicka dig vidare på sidan som länken tar
dig till. Oftast brukar man behöva godkänna att installationen görs på datorn, det brukar
komma en förfrågan automatiskt.
3. Klicka er fram genom installationen precis som när du installerar program som vanligt på din
dator.

Öppna mötet
1. Klicka på länken igen. Om du valt att installera programmet väljer du att öppna via zoom när
webbläsaren frågar, om du valt att inte installera zoom väljer du ’öppna zoom.us’.
2. Du måste nu skapa ett konto, det kan ni göra via t.ex. google eller genom att klicka på
knappen ’sign up for free’ om du inte vill registrera t.ex. gmail via google.
3. När du har ett konto kopplas du direkt till mötet. Där kan ni få en fråga om att ange
’password’, detta lösenord finns angivet här ovan. Därefter kommer det frågor om saker som
’join with audio’ och ’join with video’, du vill svara ja på båda. Har du ingen kamera på din
dator så är det inget som kommer att påverka mötet negativt (mer än att vi inte får se ditt
ansikte på vår skärm). Tänk på att ljudet blir som bäst på mötet då ett par hörlurar används
som kopplats till datorn.
4. Du hamnar nu i en lobby och blir snart insläppt på mötet.
Vi kommer gå igenom hur man använder Zoom i början av mötet.
Har du problem att ansluta så ring Olof Hjelm 070-670 64 18

