
Sida 1 av 4 
 

Instruktion inför ZOOM-möte. 
 

2020-09-13 
   
 
 

 

Instruktioner inför SÖF Västra Götalands digitala års-

möte måndagen 26 oktober. SÖF Västra Götalands årsmöte 

kommer i år hållas digitalt via programmet Zoom. 
 

 

Förberedelser inför mötet: 

 

 

• Du ska ladda ner programmet Zoom innan årsmötet. Zoom 

laddar du ner via den här sidan: https://zoom.us/download. 

Det är gratis att ladda ner och använda. Gör det gärna 

några dagar innan ifall att det krånglar, så kanske du har 

möjlighet att be någon om hjälp. 

 

• På YouTube finns flera instruktionsvideor som beskriver hur du 

kommer igång med Zoom, bland annat den här: Zoom – 

ladda ner programmet och logga in. 

 

• Vi rekommenderar att du använder en dator med kamera 

och stabil internetuppkoppling vid mötet. Det fungera som 

bäst om du använder hörlurar med mikrofon. 

 

• Om du inte har möjlighet att använda dator med 

webbkamera går det att använda Zoom via mobiltelefon 

eller surfplatta. De här riktlinjerna utgår från användning av 

Zoom via datorn. 

 

• Försök att sitta i ett tyst rum eftersom andra deltagare då 

kommer höra dig bättre. 

 

• Skriv in ditt för- och efternamn på din Zoom-profil så att det 

framgår att det är du som deltar på mötet. Om du har svårt 

att göra detta kan SÖF Västra Götaland funktionärer hjälpa 

dig med det när du ansluter till mötet. 

 

https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc
https://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc
https://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc
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När det är dags att delta på årsmötet: 

1. Du ansluter enklast till årsmötet genom att klicka på 

länken du fått via mail.  

 

2. Det går att ansluta till årsmötet från och med klockan 17:30. 

Anslut gärna så tidigt som möjligt, helst senast 17:50. Efter att 

din närvaro har registrerats behöver du inte sitta vid datorn 

förrän mötet börjar klockan 18:00. 

 

3. När du klickar på länken öppnas Zoom automatiskt om du 

tidigare har laddat ner programmet. Om du inte har 

laddat ner programmet innan mötet, följ instruktionerna 

som dyker upp på din skärm. 

 

4. Du släpps nu in i mötet. SÖF Västra Götalands funktionärer 

kommer be dig uppge ditt namn och du får veta huruvida 

du är röstberättigad eller ej.  
 

Utdrag från stadgar SÖF VG: Stödmedlem och vårdpersonal som 

betalat sin medlemsavgift har ej rösträtt men har yttrande- och 

förslagsrätt. 

 

 

 

 Symboler för mikrofon och kamera 

 
Exempel: Ljud/mikrofon och bild/kamera avaktiverade. 

 

Till vänster ser du din mikrofon och till höger din kamera. Om någon eller båda 

symbolerna är överstrukna med ett rött streck betyder det att din kamera och/eller 

mikrofon är avaktiverad. Andra deltagare kan därför inte höra dig eller se dig. Om du 

klickar på symbolerna aktiverar du kameran och mikrofonen igen och det röda 

strecket försvinner. 
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5. Din mikrofon kommer förmodligen att vara på när du ansluter 

till mötet. Om den är avstängd när du ansluter till mötet, får 

du själv sätta på mikrofonen om du vill höras, och det gör du 

genom att klicka på bilden där det står ”unmute”, den blir då 

aktiv. Fungerar det inte så kommer vi att hjälpa till att sätta 

på din mikrofon åt dig när du ska uppge ditt namn och om 

du begär ordet. 

 

 

6. Även din video kommer förmodligen att vara på när du 

ansluter till mötet. Om den är avstängd när du ansluter till 

mötet, får du själv sätta på videon om du vill vara med i bild, 

och det gör du genom att klicka på ”Start Video”. Vi ser 

gärna att du är med på bild om du inte har något emot det.  

 
  

7. Klicka på ”Participants” som betyder deltagare, för att få 

upp en menyrad med olika funktioner som kommer 

användas under mötet. 

 

 
 

8. Klicka på ”Chat” för att få upp chattfunktionen som du 

kan behöva använda under mötet. 

 

 
 

Har du svårigheter att ansluta till mötet?  

Ring oss på 073 – 863 35 34, så ska vi göra vårt bästa för att 

hjälpa dig! 
 

 

 

Så här planerar vi att hantera olika moment under mötet: 
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• Begär ordet. Du begär ordet genom att trycka på knappen 

”raise hand” som betyder räcka upp handen. En funktionär 

hjälper mötesordförande och fördelar ordet och sätter på 

din mikrofon åt dig. När du har talat klart stänger vi av 

mikrofonen igen. 

 

 
• Votering. Vi kommer använda knapparna ”yes” och ”no” 

vid acklamation. Du som är röstberättigad använder den 

gröna knappen ”yes” för att godkänna förslaget och den 

röda knappen ”no” om du vill rösta emot förslaget. Har du 

inte rösträtt ska du inte rösta. 

 

 
• Tekniska problem under mötet. Om du har tekniska problem 

med Zoom – skriv HJÄLP i chatten, så skriver någon av våra 

funktionärer till dig. Vi kommer göra vårt bästa för att hjälpa 

dig utifrån vår kompetens och våra förutsättningar. 

 

• Ordningsfråga. Om du har en ordningsfråga – skriv 

ORDNINGSFRÅGA i chatten, så tilldelar mötesordförande 

dig ordet. 

 

• I övrigt kommer vi undvika att använda chatten under mötet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen Västra Götaland 


