Instruktioner för Zoom-möte
Ni kan antingen ladda hem appen Zoom och ansluta där, eller delta via en webbläsare (på PC
fungerar Chrome bäst). Ansluter ni från en mobil eller iPad måste ni ladda hem appen. Gör detta i
god tid före incheckningen och ombudsmötet. Appen för mobilen och iPaden kan se annorlunda ut
jämfört med på datorn. Nedan följer en enkel beskrivning som gäller då ni ansluter via dator.
Klicka på länken som ni fått via e-mail.
Fyll i namnet på den församling som ni representerar innan ni klickar på ”Join”. Ni blir då placerade i
ett ”väntrum” tills vi släpper in er i incheckningen. Här hamnar ni hos en incheckare som kontrollerar
att ni är anmälda och registrerar att ni har anslutit. Ni får därefter en ny länk för att ansluta till själva
ombudsmötet.
Under ombudsmötet är det viktigt att ni har er mikrofon avstängd. Om ni vill synas i bild eller inte
bestämmer ni själva. Men om ljudet eller bilden från mötet fungerar dåligt rekommenderar vi att ni
stänger av er kamera. Längst nere till vänster i fönstret där mötet pågår hittar ni följande knappar,
med vilka ni styr er mikrofon och kamera. I visat läge är de båda avstängda.

Under ombudsmötet har vem som helst rätt att begära ordet. Det gör ni genom att meddela i
chatten att ni vill yttra er. Knappen för att öppna chatten hittar ni längst ner i mitten. Klicka på den så
öppnas chatten och ni kan skriva ett meddelande. När det är er tur får ni ordet av ombudsmötets
moderator och ni behöver då sätta på er mikrofon och kamera för att kunna framföra det ni vill.
Börja alltid med att presentera er med namn samt vilken församling ni representerar.

Om ni har missat att fylla i rätt namn innan ni gick in i ombudsmötet kan ni redigera detta även under
pågående möte. För att göra det klickar ni på symbolen ”Participants”.

Leta upp ert namn i listan. Här kan ni klicka på "More", välja "Rename" och byta namn till ert
församlingsnamn, ex. ”Jönköpings Alliansförsamling” eller ”Värnamo Alliansförsamling”. Skriv gärna
ortens namn först.

