
Kommunikation innan och efter 
en fotoresa, workshop eller kurs

Whatsapp

För att du ska få så mycket information som möjligt och få svar på dina frågor om vår kom-
mande aktivitet använder sig Fröstad Naturfoto av snabbmeddelanden på Whatsapp och 
även mejl. Inför varje fotoresa kommer vi också att ha ett videomöte, dessa sker via plattfor-
men Zoom.

Whatsapp är en tjänst för att kunna sända meddelanden, bilder och ljud till varandra. Un-
gefär som mail men allt är koncentrerat till en gruppchatt. Tidigare har Fröstad Naturfoto 
använt Facebook grupper för fotoresorna och workshops, men eftersom inte alla är med-
lemmar på Facebook och många tycker att Facebook grupperna är röriga kommer nu all 
kommunikation om fotoresan, workshopen eller kursen att ske på Whatsapp och mail.

På Whatsapp kan du ställa alla dina frågor och få snabba svar, både från mig och andra 
deltagare. Efter själva aktiviteten kan vi också dela med oss av bilder och erfarenheter från 
aktiviteten. Dessutom har du två olika sätt att ställa frågor på, antingen via ljud eller via text. 

Whatsapp sänder krypterande meddelanden och är säkert. Naturligtvis delar vi aldrig med 
oss av känslig information i chatten. Förutom kryptering är våra grupper för vardera fotore-
san, workshop eller kurs helt privata. Endast de som är medlemmar kommer att kunna läsa 
och skicka meddelanden.

Whatsapp finns att ladda ner både för Android och IOS samt Windows och Mac.

1. Hämta appen och starta den: ladda ned WhatsApp Messenger gratis från Google Play 
Store eller Apple App Store. Öppna appen genom att trycka på WhatsApp-ikonen på start-
skärmen.
2. Här laddar du hem Whatsapp till PC eller Mac: https://www.whatsapp.com/download
3. Inbjudningslänk till vår privata chattgrupp skickas ut i samband med bokning.

Zoom

Vi kommer att ha ett Zoom-möte före aktiviteten. När detta blir kommer att meddelas vid 
bokning. Som regel hålls mötet cirka 1-2 månader innan aktivitetens start. Du kommer att få 
en inbjudningslänk via mail när Zoom-mötet kommer att äga rum. Du väljer själv om du vill 
delta eller inte. Du kan finnas med via ljud, video eller endast text. Eller en kombination av 
dessa.

Zoom plattformen för möten finner du här: https://zoom.us/


