
 

 

 

 

Anslutningsinformation Gotland Distriktsårsmöte 

 

Det finns tre alternativ för dig att delta på mötet: via datorn (rekommenderas), surfplatta 
eller via telefon. Vi använder ett program som heter Zoom.  

 
 

Alt 1: Delta via dator 
Förberedelser: Ladda ner Zoom (gör gärna detta någon dag innan mötet)  

1. När du klickat på länken till mötet så kommer en ruta upp om att starta Zoom. 
2. Klicka på den blå texten “download now”, då laddas Zoom ner. Man behöver klicka på 

"nedladdningsfilen" som hamnar i webbläsarens vänstra hörn för att installeringen ska 
starta. 

3. När nedladdningen är klar startar Zoom automatiskt. Då får du upp en ruta där det står 
“Enter your name”, skriv ditt fullständiga namn där. 

4. Klicka sedan på den blå knappen där det står “Join meeting”.  
5. Sedan kommer det upp en till ruta, klicka då på den blå knappen där det står “Agree”. Nu är 

förberedelserna klara!  
 

När mötet börjar: 
1. Klicka på länken som ligger på www.ekolantbruk.se/kalender eller som du fått på mailen. Då 

kommer det upp en ruta om att starta Zoom. Klicka då på den blå texten med “Launch 
meeting”  

2. Sen kommer en ruta, klicka på blå knappen med texten “Agree”, då hamnar du i ett så kallat 
“väntrum”.  

3. Sen kommer det upp en ruta med texten “Join with computer audio”, klicka på den blå 
knappen. Du är nu inne i mötet!  

 

Alt 2: Delta via telefon eller surfplatta 

Ladda ner appen “Zoom” i förväg.  Gå sedan in på www.ekolantbruk.se/kalender och klicka på 
Gotland Distriktsårsmöte. Där hittar du länken till dagens möte. Klicka på länken och följ 
instruktionerna. Du kommer bli placerad i väntrum och sedan bli insläpp när det är dags för mötet att 
börja. Använd gärna ett headset eller annan typ av mikrofon!  
 

Alt 3: Ring in via din telefon  
Om det inte fungerar med datorn eller appen eller om det krånglar så kan du ringa in via 
telefonnummer, men då kan du inte se presentationerna eller de andra deltagarna.  
 

1. Ring: 08 5016 3827 
2. Slå in Meeting ID 839 8565 3567## 
3. När du ringt in kommer du bli placerad i ett så kallat väntrum och sedan bli insläpp när det är dags 
för mötet att börja.  
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