ENKLA INSTRUKTIONER FÖR ATT
PÅ DISTANS DELTA I NBVJ VÅRMÖTE 24/4 KLOCKAN 13.00
För att delta via dator, surfplatta eller smartphone med bild
Klicka på följande länk senast 15-30 minuter före mötet:
https://us02web.zoom.us/j/89023714907

Du kan bli ombedd att ladda ner ett program på datorn och om du använder en telefon eller surfplatta
behöver du ladda ner en app. (Nedladdningen kan du göra långt innan själva mötet.)
Om du använder en dator behöver du ha en mikrofon kopplad till datorn för att kunna höras. (Det finns
det oftast i nyare bärbara datorer.)
Om du ska ange mötesid i app anger du: 890 2371 4907

För att delta genom knapp-telefonen och endast ljud
1. Ring upp detta nummer: 08 - 44 68 24 88 (15-30 minuter innan mötet)
(En automatisk engelsk röst svarar då: Welcome to Zoom! Enter Your meeting-ID followed by hash. Det
betyder: Välkommen till Zoom. Skriv in ditt mötes-ID -och avsluta med fyrkant.)
2. Skriv in möteskoden: 890 2371 4907 -och avsluta sedan med #
(Rösten säger då: ”Enter your participant-ID folllowed by hash. Otherwise just press hash to continue”
- du behöver inte göra något, vänta bara)
3. Vänta 5-10 sekunder.
4. Nu är du inne i Mötet,
-och du kan höra vad som händer, men du hörs inte.
5. Du blir tillfrågad av MötesLedaren om vem du är,
-och du säger ditt/era namn.
6. Nu är du med i mötet, och hör allt.

Men du hörs inte just nu.

När du vill begära ordet (under samtalet) eller rösta (under röstningen) trycker du *9. (Alltså stjärna 9)
Den som har hand om Mötet ser i sin dator att du räcker upp handen.
När du får ordet i samtalet sätts din mikrofon på av den ansvarige.
Om ni är två personer vid samma telefon som vill rösta gör vi det i två röstomgångar.

