
 

 

Förbundsstämma SAASDC 2020 

 

 

Lathund Zoom 
 

 

 

Support före stämman, maila: elinor@squaredans.se eller bjorn@squaredans.se  

Support under stämman, ring: 070-52 69 687 (Elinor) eller 073-37 70 071 (Björn)  
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Funktioner i Zoom 

När du är inne i Zoom är det främst tre saker du behöver ha koll på mikrofon, video och gallery/speaker view.  

Så här ser det ut i en dator: 

 

Här sätter du 

på och av din 

mikrofon. 

Här sätter du 

på och av din 

video. 

Här växlar du mellan 

Speaker View (den som 

pratar visas i större bild, 

övriga deltagare ligger i 

en rad högst upp) och 

Gallery View (alla visas 

som lika stora bilder med 

en grön ram kring den 

som pratar för tillfället). 

Dessa funktioner kommer 

inte att användas av 

deltagarna på stämman. 
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Så här ser det ut i Zoom Cloud Meeting-appen i smart telefon eller på surfplatta (notera att bilden nedan kommer från en Android Samsung 
Galaxy S10e och att det kan skilja sig något mellan olika telefoner): 

 

 

För att byta vy (view) svajpar du (drar med fingret åt olika håll på skärmen). 

  

Här sätter du 

på och av din 

mikrofon. 

Här sätter du 

på och av din 

video. 
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Ansluta till ett Zoom-möte 

För att ansluta till förbundsstämman i en dator – klicka på Zoom-länken för stämman som skickas under veckan före stämman. 

När du ansluter till ett Zoom-möte för första gången behöver du ladda ner ett litet program, se de tre första bilderna nedan. Obs! Notera att 

det kan se lite olika ut beroende om du använder Chrome, Firefox eller Edge för att surfa på internet. Exemplet nedan visar hur det ser ut med 

webbläsaren Firefox. 

  

Firefox 

Klicka på Spara fil. 

Internet Explorer Edge 

Chrome 
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Dubbelklicka här. 
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VIKTIGT! Fyll i Förnamn 

Efternamn och förening 

Klicka på Join Meeting. 

Elinor Metsjö, Sollentuna SqD 
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Klicka på Join with Video. 

Detta är en förhandsgranskning. 
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Du hamnar först i ett väntrum. Vi kommer 

att börja släppa in till själva mötet kl. 9.30. 

Under tiden du väntar kan du 

testa dina ljudinställningar. 

Stämma squaredansförbundet 

2020-07-04 
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När du blir insläppt klickar du på 

Join with Computer Audio. 

Här kan du också testa att 

ljudet fungerar som det ska. 
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För att ansluta till ett Zoom-möte för första gången i en smarttelefon eller surfplatta behöver du ladda ner appen Zoom Cloud Meeting.  

Öppna sedan appen för att ansluta till ett möte. Bilderna nedan kommer från Android (Samsung Galaxy S10e), notera att det kan se något 

annorlunda ut på andra telefoner. 

    

Öppna appen och klicka på 

Join a Meeting. 

2. Fyll i Förnamn Efternamn och 

förening. 

1. Skriv in Meeting ID för 

stämman. 

3. Klicka på Join Meeting. 

Skriv in Password för stämman 

och klicka på OK. 

Elinor Metsjö, Sollentuna SqD 
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Klicka på Join with Video. 

Du hamnar först i ett väntrum. Vi kommer 

att börja släppa in till själva mötet kl. 9.30. 

Välj Call via Device Audio. 

Stämma 

squaredansförbundet 
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För dig som använder Zoom och något annat program på samma skärm på en dator 
När någon delar sin skärm för att exempelvis visa en presentation tar den över hela skärmen även om du som deltagare har två fönster uppe 
samtidigt. Då behöver du klicka på View Options och klicka på Exit Full Screen för att kunna se dina andra program igen. 

 

Byta namn 

Om du inte har skrivit in ditt namn korrekt när du anslöt till mötet kan du ändra det i efterhand. Det är viktigt att alla skriver sina namn enligt 

principen Förnamn Efternamn förening för att vi ska kunna identifiera varandra. 

I datorn klickar du antingen på de tre prickarna som visas i övre högre hörnet på din bild och väljer Rename. Du kan också klicka på 

Participants där du kan se namnen på alla som deltar i mötet och sedan på More till höger om ditt namn och välja Rename där. 

I smart telefon/surfplatta väljer du Participants och klickar på ditt namn och sedan Rename. 


