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Årsmöte i GHRK 28 februari 2021 
 
På grund av pandemin kommer årets årsmöte att genomföras digitalt. Vi hoppas ändå kunna 
genomföra ett bra möte där alla som vill får komma till tals.  

 
Under mötet kommer vi att använda Zoom.  
Alla anmälda får en länk till mötet via e-post. 

 
Här kommer några tips till dig som ska delta i mötet. 
 
För dig som använder dator: 

1) I god tid innan mötet börjar klickar du på länken.  Din webbläsare kommer att öppnas 
och du får upp en ruta: Vill du öppna Zoom meetings? Klicka på Öppna Zoom. Får du 
inte upp rutan kan du välja Anslut från din webbläsare. 
 

2) Efter det får du välja om du vill synas för de övriga deltagarna: Anslut med video eller 
Anslut utan video. (Join with video eller join without video). 
 

3) I nästa steg får du välja ljud. Använd datorljud (join with computer audio). 
 

4) Du är nu inne i mötet! 
 
För dig som använder mobil eller surfplatta: 

1) Ladda ner Zoom-appen (gratis).  
Appen heter Zoom Cloud Meetings på Apples Appstore resp Google Play. 
 

2) När du laddat ner appen kan du klicka på länken i mailet och du skickas automatiskt 
till mötet.  
 

3) Först får välja om du vill synas på video: Join with video eller Join without video.  
 

4) I nästa steg får du välja Call using Internet Audio eller Dial in.  
Välj Call using Internet Audio.  
 

5) Du är nu inne i mötet! 
 

Stäng av mikrofonen när du inte pratar.  
När du vill säga något kan du trycka på symbolen som ser ut som en hand, eller på texten 
raise hand. Mötets ordförande kommer då att ge dig ordet.  
För att höras kommer du att behöva slå på din mikrofon.  
Det är också möjligt att skriva i chattfunktionen.  
 


