
SKYPE	  uppkoppling	  under	  SAAF	  årsmötet.	  
För	  första	  gången	  kommer	  SAAF	  att	  testa	  SKYPE	  uppkoppling	  under	  årsmötet.	  

Det	  gäller	  dig	  som	  har	  anmält	  att	  du	  kan	  vara	  närvarande	  på	  telefonen	  och	  att	  du	  kan	  identifieras	  
vara	  angiven	  person	  av	  de	  fysisk	  närvarande	  vid	  årsmötet.	  

Mitt	  användarnamn	  är	  	  lenagavert	  
Om	  du	  skickar	  ett	  sms	  eller	  ett	  mail	  med	  vilket	  användarnamn	  du	  har	  skapat	  så	  kan	  jag	  lägga	  till	  dig	  
till	  min	  kontaktlista	  eller	  så	  letar	  du	  reda	  på	  mig	  och	  lägger	  till	  mig.	  

Då	  årsmötet	  börjar	  ringer	  du	  upp	  mitt	  användarkonto	  via	  Skype	  	  (obs	  inte	  ringa	  som	  videosamtal)	  och	  
jag	  kommer	  att	  lägga	  till	  dig	  så	  att	  vi	  gör	  ett	  gruppsamtal.	  	  

I	  samband	  med	  det	  kommer	  alla	  att	  höra	  varandra	  och	  årsmötet	  kommer	  att	  höra	  er.	  

Som	  sagt	  det	  blir	  en	  test	  på	  om	  tekniken	  fungerar!	  

På	  nästa	  sida	  finns	  instruktioner	  hur	  man	  gör.	  

Prova	  så	  får	  vi	  se	  om	  det	  fungerar.	  	  

Mailadress	  till	  Lena	  Gävert:	  	  kaizcenn@hotmail.com	  	  
Telefonnummer	  till	  Lena	  Gävert:	  	  0768-‐44	  01	  55	  
Skype-‐adress:	  	  lenagavert	  

	  

Vill	  du	  inte	  vara	  med	  via	  Skype	  men	  vill	  bli	  uppringd	  för	  att	  kunna	  avge	  din	  röst	  per	  telefon	  	  
anmäl	  då	  detta	  innan	  årsmötet	  börjar	  via	  mail,	  sms	  eller	  telfon	  till	  Lena	  Gävert	  enligt	  uppgifterna	  
ovan,	  alternativt	  via	  sms	  eller	  telefon	  till	  Gudrun	  Gustavson	  0708-‐650	  750.	  

	  

Men,	  som	  sagt,	  se	  till	  att	  du	  har	  anmält	  ditt	  deltagande	  i	  förväg,	  så	  att	  Årsmötet	  kan	  ringa	  upp	  dig	  i	  
samband	  med	  att	  valen	  görs	  och	  det	  har	  begärts	  rösträkning!	  

	  

Vänligen	  

Lena	  Gävert	  

	  

	   	  



Hur	  gör	  man.	  	  

Här	  är	  instruktioner	  tagna	  från	  www.hobbyman.se	  	  

Så här gör du för att komma igång… 

Börja med att Ladda ner Skype till din dator: 

http://www.skype.com/sv/download-skype/skype-for-computer/ 

När du har laddat ner Skype måste du installera det. 
Följ anvisningarna som visas på ”Ladda ner”-sidan (i det öppnade fönstret) innan du läser 
vidare här… 

När programmet väl är installerat på din dator måste du ju ha någon att ringa till också… 

Men innan du börjar leta efter kompisar som har Skype, måste du registrera dig (gratis) så att 
du själv får ett unikt telefonnummer. Dessutom bör du testa så att du verkligen hörs och kan 
höra andra genom Skype. 

1. Starta programmet 

2. Första gången du kör Skype måste du registrera ett användarkonto. Detta konto använder 
du sen för att logga in med, varje gång du startar Skype. 

 

När dialogrutan ovan syns, fyller du i ditt namn, ett Skype-namn (detta namnet är det som 
andra ser i sin telefonlista) och slutligen fyller du i ett lösenord och läser igenom licensavtalet. 
Klicka sedan på ”Nästa>”. 



3. När du har fyllt i informationen och tryckt på ”nästa>” så söker Skype igenom sin databas 
och letar efter andra användare och kollar så att du inte valt samma namn som någon annan. 
Om så är fallet, får du välja ett nytt. 

4. Så du är klar med registreringen? Bra, då fortsätter vi med själva ljudtestet. 
Skype har en speciell kontakt lagrad – en telefonsvarartjänst – som  du kan ringa för att kolla 
så att din röst hörs och att du kan höra andras röster. 

5. Logga in med dina uppgifter och lägg till Skypes telefonsvarare i din adressbok – ”hennes” 
Skype-namn är ”echo123″. 

Så här gör du: 
a)  klicka på den här knappen i programmet: 

 

b) En dialogruta öppnas och du skriver in ”echo123″ och trycker på ”sök”: 

 

c) Ditt sökresultat dyker upp på nästa skärm och som du ser så finns det fler som heter 
”echo123″. Det är några skojare som har döpt sitt namn till detsamma som echo123 (namnen 
kan vara lika, men själva Skype-namnet måste vara unikt). Välj den kontakt som heter 
”Echo/Sound Test Service” i listan: 



 

 

d) Om du är osäker på om du har valt rätt kontakt/person, kan du dubbelklicka i listan på ett 
namn och ”Visa profil” för just den du valt. Då ser det ut så här och vi kan i det här fallet 
konstatera att det är rätt kontakt vi valt. 

 

e). Klicka på ”Lägg till kontakt”. 

6. Nu när du har lagt till din första kontakt i listan, (telefonsvararen echo123) kan du prova att 
ringa ett samtal till denne. Dubbelklicka på namnet i listan och följ anvisningarna som sägs. 
Tjänsten är engelsk och hör du ingenting så är det något som är fel inställt på din dator. Om 
det däremot funkar som det ska så är Skype nu klart att använda och du kan fortsätta med att 
söka upp fler kontakter att lägga i din lista. 



Vad gör man när man inte hör något eller andra inte hör vad du säger? 

1.  Kolla först så att du har kopplat dina kablar rätt i datorn: 

 

2. Om dina kablar verkar vara rätt kopplade kan du kolla så att du verkligen har ljudvolymen 
på. Ibland finns det även en ljudkontroll fäst på kablarna, mellan dina hörlurar och datorn. 
Kolla även så att du inte har din mikrofon inställd på ”mute”. 

3. Funkar det fortfarande inte kan det vara någon inställning i din dator som måste justeras. 
Läs vidare på någon av dessa sidor: 

• PC med Windows XP (Classic-stilen) eller Windows 2000 
• PC med Windows XP (XP-stilen) 
• PC med Linux 
• Macintosh med Mac OS X 10.3 eller senare version 

Mitt Skype funkar, men jag har hört att man kan ringa samtal till det fasta telenätet 
(från datorn till vanliga telefoner), hur gör man det?  

För att kunna ringa samtal som sträcker sig till det fasta nätet, alltså mobilt och till vanliga 
telefoner, måste du skaffa dig ett sk. SkypeOut konto. Detta konto fyller du sedan på med 
pengar online. Pengarna dras av när du börjar prata med någon som är utanför skypes 
Internet-nät (alltså Dator till Dator samtal). För att snabbt komma igång med SkypeOut kan 
du besöka Skypes hemsida och läsa mer om hur du går tillväg. 

Kanon, SkypeOut funkar jättebra nu, men det ska även gå att få ett telefonnummer som 
andra (som inte sitter vid datorn) kan använda för att ringa mig. Hur skaffar jag ett 
sådant nummer? 

Visst, det går jättebra, men detsamma gäller här. Du måste betala en mindre summa för att 
andra ska kunna nå dig genom en vanlig telefon. Den här tjänsten kallas SkypeIn och är 
kanon om man inte har ett vanligt telefonabbonemang hemma. Istället ger man sina kompisar, 
nära och kära, sitt Skypenummer. En förutsättnig för att det ska fungera bra är dock att du har 
din dator igång hela tiden och att Skype är igång (med högtalare på så att du inte missar några 
samtal) 

Slutligen vill du väl även att dina vänner och bekanta ska skaffa Skype så att ni kan prata 
gratis med varandra? 
Använd då ”Tipsa om Skype”, genom att klicka på den här länken: 
http://www.skype.com/intl/sv/share/ 



Hoppas du har haft stor nytta av denna snabbkurs i hur man kommer igång med Skype (även 
om det var lite väl mycket bilder att klicka på , då och då). Betygsätt gärna artikeln och är det 
något du vill kommentera så är du också hjärtligt välkommen att använda kommentarfältet 
nedan. 

Hälsningar 
//Hobbyman 

	  


