
Instruktion installation av Zoom 
 

Årsmötet 2020 kommer av förklarliga skäl inte att bli som vanligt. Vi kommer att 

genomföra årsmötet digitalt vilket medför diverse utmaningar men också möjligheter. 

Med det här dokumentet vill vi förklara hur man går tillväga för att ansluta och delta i 

årsmötet 

Installation  
Här nedan finns information om hur du laddar ner och installerar programmet. 

• För att gå med i mötet klickar du på länken på Nävestakyrkans hemsida under 

Medlem/Årsmöten och får upp denna bild: 

 

• Klicka på DownLoad Now om Zoom klienten inte är installerad sedan tidigare,  

i annat fall välj Launch Meeting. 

Då vill sidan ladda ner programmet Zoom. Det kan dyka upp en sådan här bild på din 

internetbild, och då måste du trycka på ”Allow” eller ”Tillåt”. 

Om du använder en surfplatta kommer du få frågan om du vill hämta appen ”Zoom” 

från Google Play eller från App Store. Även i det fallet måste du svara ”Tillåt” eller Ja” 

 



Då startar nedladdningen. Vad som händer när nedladdningen är klar beror lite på din 

dator, men troligtvis startar installationsprogrammet av sig självt 

• När installationsprogrammet har startat är det egentligen bara till att klicka ”OK” eller 

”TIllåt” och gå igenom de olika stegen. 

• När installationen är klar ska programmet starta. 

Klicka på den blå knappen ”Join a 

meeting” (Anslut till ett möte): 

Nu kommer du få välja om du vill gå  
med via video. Du väljer själv. 
 

• Därefter kommer en ny ruta som  
frågar om ljudet, och då ska du 
klicka på den blå knappen,  
”Join With Computer Audio” 

 
Här kan du också testa att 
din högtalare och mikrofon  
fungerar innan du ansluter till mötet 
 

 

 

• Du måste även tillåta programmet att 

använda mikrofonen om du får frågan 

 

 

• Du måste tillåta programmet att 

använda mikrofonen om du får den frågan 

 

 

 


