VIDEOKONFERENS INSTRUKTION 2021
SYFTE
Instruktionen syftar till att ge medlemmar i Brf. Flygsläpet möjlighet att delta på distans via
videokonferens på föreningens ordinarie årsstämma.

KRAV PÅ UTRUSTNING
För deltagande krävs en smart telefon eller Pad, baserad på iOS eller Android. Det är också
möjligt att delta med en PC förutsatt att den har webcam och headset. Följande instruktion gäller
för smart telefon eller Pad.

INSTALLERA APP OCH STARTA
Länken www.zoom.us -> resources -> download zoom client innehåller allt man behöver för att
installera zoom- appen till sin android eller iOS enhet.
1. Installera appen ZOOM Cloud Meetings.
2. Öppna Appen och gör en “sign on”, lämpligt är att länka till någon registrering som
appen föreslår. t.ex. ditt mailkonto.
3. Starta upp ett eget möte. Svara “tillåt” för alla frågor som kommer upp när appen begär
tillgång till resurser i enheten.
4. När mötet startar upp ska du se din egen bild i din enhet. Längst ned på skärmen finns
symboler för att slå av och på ljud och video. Symbolerna blir synliga när du tar på
skärmen. Första gången appen startas ska man trycka på symbolen längst till vänster
“Join Audio” och sedan på texten “Call via Device Audio” i den vita rutan som
presenteras. Symbolen ändrar då karaktär och funktion till “mute” där man slår av och
på sin egen mikrofon.
5. Symbolen bredvid “mute” används för att slå på och av din egen videoström “Stop
Video/Start Video”
6. Symbolen längst ned till höger “... more” ger möjlighet att höja och sänka en symbolisk
hand. Funktionen ger dig möjlighet att begära ordet samt att rösta under stämman.
7. Avsluta appen. När mötet startar aktiveras appen genom att man klickar på länken i
mottagen invite.

INSTALLERA PROGRAM I PC
Länken www.zoom.us -> resources -> download zoom client innehåller allt man behöver för att
installera zoom-programvara till sin PC, det gäller för MAC OS, WIN och Linux. Det är också
möjligt att installera en “Zoom Extension for Browsers” om man föredrar det alternativet.
Samma procedur som beskrivits ovan gäller i stort även för zoom i en PC. Vissa skillnader och
tillägg finns som ger valmöjligheter att välja mellan olika hårdvaror beroende på den maskin du
har.
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ANLUTA TILL STÄMMAN
För att kunna ansluta på distans till årsstämman så måste man i god tid innan anmäla sitt intresse
via mail till styrelsen@flygslapet.se Anmälan ska innehålla namn, adress och lägenhetsnummer.
Mellan 30 -15 minuter innan årsstämman startar skickas en inbjudan till din mailadress,
inbjudan innehåller en länk (blå text) som när man trycker på den automatiskt startar
ZOOM-appen och ansluter den till konferensen.

TESTA INNAN
När man anmäler sitt intresse att delta via videokonferens kan man också ange om man vill testa
app och funktion innan stämman. Man blir då kontaktad för att bestämma tid för test och
eventuell support med svar på frågor eller hjälp med eventuella problem.

