
Tekniske løsninger på Naturvernforbundets landsmøte 2021 
 

Introduksjon 

For å delta på Naturvernforbundets landsmøte 2021 må delegatene bruke to programmer; 

GoPlenum og Zoom. Alle bør lese gjennom veiledninger og delta på tester på forhånd, slik at vi er 

sikre på at alle får deltatt. Sekretariatet hjelper gjerne, men er avhengige av beskjed i god tid før 

møtestart. 

                     
 

GoPlenum er programmet vi vil bruke til å votere, tegne seg til talerlisten, levere forslag og lese 

innkommende forslag.  

Zoom er programmet vi bruker for å høre hva de ordstyrere og delegater sier, samt snakke selv og 

følge med på talerlisten og forslag som blir presentert. 

 

Dersom dere har mulighet til å ha Zoom på én datamaskin og GoPlenum på en annen datamaskin, 

nettbrett eller smarttelefon vil dette være det enkleste. Eller dersom du har mulighet til å ha en 

ekstra skjerm koblet til datamaskinen din kan dette også være en fordel.  

 

Teknisk hjelp:  

Dersom du trenger hjelp eller støter på tekniske problemer før eller under landsmøtet kan du 

kontakte sekretariatet: 

Tlf: 23 10 96 41 eller landsmote@naturvernforbundet.no  
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Zoom – bilde og lyd   
Zoom er programmet vi bruker for å høre hva ordstyrere og delegater sier, samt snakke selv og følge 

med på talerlisten og forslag som blir presentert. Vi anbefaler alle å laste ned Zoom på deres 

datamaskin, det kan dere gjøre på: https://zoom.us/download  

 

Lenken til landsmøtet finner du i eposten med informasjon om møtet og i GoPlenum. 

 

Når du klikker på lenken vil det åpne seg en nettleser, her kan du klikke på «launch meeting», dersom 

du har lastet ned Zoom på datamaskinen din, eller «join in browser» dersom du ikke har det.   

Når du kommer inn i møtet må du klikke på «Connect to computer audio»   

 

Dersom du ikke har brukt Zoom før, finner du en guide for hvordan du deltar på digitale møter:  

https://naturvernforbundet.no/digitale-moter/jeg-skal-delta-pa-et-digitalt-mote-article40254-

4291.html 

 

I store deler av møtet vil møteledelsen dele skjerm på Zoom, for å vise taleliste, 

hilsningstaler eller annet. Under debatter anbefaler vi å bruke skjermvisning 

«side-by-side:Speaker»-mode. Da vil du kunne se video av den som til enhver tid 

har ordet.   

Oppe i høyre hjørne i zoom kan du bytte visning, her kan du også klikke på «Exit 

full screen» for å gjøre det lettere å bytte mellom Zoom og GoPlenum i nettleser.  

 

«Regler» for landsmøtet: 

- Landsmøtets regler er nedfelt i forretningsorden som behandles under sak 2 – konstituering på 

landsmøtet.  

- Alle forslag og all tegning til talerlisten vil skje gjennom GoPlenum.  

- Du vil alltid være mutet under møtet. Når ordstyrerne gir deg ordet, vil du få mulighet til å unmute 

deg selv. 

- Det vil ikke finnes noen chat i Zoom. Dersom du ønsker å komme i kontakt med møtelederne må du 

klikke på «Forslag til forretningsorden» under snakkeboblen i nedre høyre hjørne i GoPlenum og 

levere ditt innspill skriftlig.  

- Ha gjerne på kamera når du har ordet. 

- Dersom du får tekniske problemer underveis i møtet ber vi dere om å ringe tlf: 23 10 96 41 eller 

sende epost til landsmote@naturvernforbundet.no  

- Alle delegater må ha en egen datamaskin/nettbrett/mobil og det er delegatenes eget ansvar å ha 

tilstrekkelig tilgang på teknisk utstyr og internettdekning.  
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Hvordan bruke GoPlenum  

 
GoPlenum kan brukes i nettleser og/eller i app på telefon/nettbrett.  

På naturvernforbundet.goplenum/hjelpe finner du instruksjonsvideoer for GoPlenum. Vi ber alle 

delegater se gjennom disse videoene dersom dere ikke er kjent med GoPlenum fra tidligere. 

Tirsdag 20. april vil alle delegater motta en SMS fra GoPlenum med registreringskode og brukernavn 

til programmet.  

 

Registrering:  

Når du går til naturvernforbundet.goplenum.com eller logger inn 

på nettbrett/mobil klikker du på «registrer deg» og skriver inn 

registreringskoden som du fikk på SMS samt ditt mobilnummer.   

Klikk «fortsette» og lag deg ditt eget passord som du må skrive to 

ganger.  

 

OBS: Dersom du ikke har mottatt SMS med registreringskode i 

løpet av tirsdag 20 april. Må du kontakte sekretariatet på epost: 

landsmote@naturvernforbundet.no  

Skriv navn og telefonnummer i eposten.  

 

 

 

 

Vi vil gi en grundig opplæring i GoPlenum på formøtet tirsdag 20. april kl 18:00, men det vil være en 

fordel om dere leser gjennom denne brukerveiledningen i forkant. 

Navigering i GoPlenum på datamaskin: 

GoPlenum fungerer ikke i Internett Explorer, dere må derfor benytte en annen nettleser slik som for 

eksempel Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.   

I GoPlenum vil dere finne saksliste på venstre side av skjermen. Ved å klikke inn på hver sak kan dere 

se de innleverte forslagene.  

Be om ordet:  

Ved å trykke på den røde snakkeboblen nede til høyre kan du be om innlegg og replikk. Husk å sjekke 

at du ber om ordet til riktig sak.  

Fremme forslag: 

Du kan fremme forslag ved å gå inn på den saken du ønsker å fremme forlag til og klikke på knappen 

«fremme forslag». Husk å gjøre det til riktig sak, samt fylle ut linjenummer. 

Oppdatere siden for visning av forslag: 

Noen ganger vil det være nødvendig å oppdatere siden for å kunne se nylig innkomne forslag. Da kan 

du klikke på sakslisteknappen oppe til venstre eller på navnet på pågående sak på den store blå linjen 

nederst. 

http://www.naturvernforbundet.goplenum/hjelpe
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Navigering i GoPlenum på mobiltelefon/nettbrett.  

GoPlenum for mobil og nettbrett lastes ned i Google Play eller App Store.  

 

Prinsippene er mye det samme som i nettleser. I menyen til venstre (tre røde streker) kan du 

navigere i sakslisten. Klikk på saken du ønsker å gå inn på, deretter må du trykke på krysset oppe til 

høyre for å lukke menyen. Om du klikker på knappen «saksliste» eller på den blå linjen nede på 

skjermen vil siden oppdateres og du vil havne på den saken som til enhver tid er under behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


