
Lathund för deltagande i Södertälje  båtklubbs årsmöte 
2020 i Zoom 

Inför mötet 

Zoom 
Om du har Zoom installerat sedan tidigare - kontrollera om det finns uppdateringar. Det sker 
relativt ofta att applikationen för Zoom uppdateras. 

Utrustning och miljö 
Rummet du är i under mötet bör vara avskilt så att störande rörelser och ljud undviks. Se till 
att du inte har starkt ljus (t ex ett fönster) bakom dig då detta medför att du själv inte kommer 
att synas/bli väldigt mörk i bilden. Belysningen får gärna komma snett framifrån för tydlig 
bild. 

När mötet börjar 
Gå in i mötet i Zoom via den här länken 
https://zoom.us/j/93495007035?pwd=Tnh3cVdVa3NSSnFFSHJ6OThoMGNNdz09 (samma 
som du fått per e-post). Zoom kommer att se ut ungefär som nedan1: 

 

Börja med att uppdatera dig avseende var alla kontroller finns. Stäng av din mikrofon om 
den inte redan är avstängd (den ska du bara aktivera om du skall tala). Då det är väldigt 
många deltagare kommer man inte kunna föra muntliga samtal eller ställa muntliga frågor, 
istället används chatten (se längre ned). 

Välj gärna “Speaker view” genom att klicka på “View” (uppe till höger i fönstret i datorappen). 
Då kommer du att se den som talar i en större bild. 

 
1 Beroende av plattform. Ser lite olika ut i webbläsaren, i app i Mac respektive Windows eller annat. 

https://zoom.us/j/93495007035?pwd=Tnh3cVdVa3NSSnFFSHJ6OThoMGNNdz09
https://zoom.us/j/93495007035?pwd=Tnh3cVdVa3NSSnFFSHJ6OThoMGNNdz09


Ändra visningsnamn 

Ändra ditt namn (om du vill) som visas på din bild och i deltagarlistan, om du vill, genom att 
peka på din bild eller på ditt namn i listan och klicka på blå knapp som då visas, samt 
på “Rename”. Ändra till “Namn). Detta namn kommer också att synas i chatten vilket gör det 
tydligt var frågor och inlägg kommer ifrån. 

Chattmeddelanden  
Ta fram “chat” genom att klicka på den i verktygsfältet. Då vi är många deltagare kommer du 
behöva skriva in dina frågor mm under konferensen. Här ser du även andras frågor och 
eventuella svar. 

Sätta på / stänga av mikrofon 
Under mötet bör alla mikrofoner, utom den som talar, stängas av. Därför är det viktigt att du 
lär dig att sätta igång och stänga av mikrofonen. Det gör du enklast genom att klicka på 
mikrofonsymbolen i verktygsraden nedtill i Zoomfönstret eller genom att klicka på 
“mute”/”unmute” på din bild eller i deltagarlistan. 
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