Teknisk manual för Al-Anon Onlinemöte Västerås och Zoom-info
Ett behov av online-möten har framkommit och medlemmar efterfrågar onlinemöten då det
just nu hindrar många att gå på fysiskt möte p.g.a. den rådande pandemin. Därför kommer nu
online-möten hållas via Zoom. Dessa möten kommer att vara öppna vilket innebär att vem
som helst som vill ta del av Al-Anons program är välkommen att delta på mötet. Vi önskar
också att du som deltar har kameran påslagen så att vi alla ser varandra och har mikrofonen
avstängd när någon annan har ordet.
Påminner också om den Tolfte Traditionen att det vi sätt och hört här stannar här samt den
Sjunde Traditionen att vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. En del av de
bidragen går till zoom-prenumerationen för gruppen.
Var hittar jag zoom och hur loggar jag in?
Zoom är en tjänst som används för att ha videosamtal med upptill 100 personer. Det finns ett
såkallat PMI och lösenord som du behöver för att logga in.
Om du använder zoom via telefon finns det en app att ladda ner enkelt via google play
android eller apple store. Sökord: Zoom.
Om du använder Zoom via datorn kan du klicka här: https://zoom.us/join
Hur fungerar webbkameran och mikrofonen?
När du kommer in till videomötet startar du kameran genom att klicka på filmkamera
symbolen som du finner nere i det vänstra hörnet.
För att koppla upp med mikrofonen klickar du på ”yes” för att använda dig av Computer
audio connected, alternativt Call using internet audio (detta kommer upp som en ruta)
sedan klickar du på symbolen med ”hörlurar” nere i det vänstra hörnet för att sedan
klicka på ”mikrofonen” nere i det vänstra hörnet när mikrofonen har ett streck över sig
betyder det att mikrofonen är tyst och har den inget streck så är den på.
När du inte har ordet är det därför viktigt att du klickar på ”mikrofonen” nere i det vänstra
hörnet så det har ett streck över sig.
Hur ändrar jag mitt namn?
För att ändra ditt namn klickar du på symbolen med ”två personer” som du finner nere till
höger (Participants) leta upp ditt namn (det kommer troligen vara överst) klicka på ”ditt
namn” och klicka sedan på ”Rename”.
Då kommer en ruta upp där du kan skriva ett nytt namn. När du skrivit ditt namn kan du
klicka på ”Done” Och sedan klickar du på ”Close” för att komma tillbaka till videorummet.
Om du däremot är inloggad via datorn klickar du på ”Manage participants” i det nedre
fältet i mitten håll sedan muspekaren på ditt namn och då kommer du se en ruta som heter
”More” klicka på den och klicka sedan på ”Rename”.
Nu kan du skriva i ditt valda namn och sedan klicka på ”Ok” för att sedan klicka på ”Enter
full screen” för att komma tillbaka till videorummet.
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