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Registrer deg i GoPlenum i forkant av møtet
Alle påmeldte delegater og observatører vil få tilsendt en SMS med registrerings- og 

påloggingsinformasjon fra GoPlenum onsdag 17.mars.

Registrer din bruker før møtestart, og sørg for å logg inn på riktig møte.

All informasjon du trenger til dette står i denne SMSen.

Er du ny bruker av GoPlenum, må du registrere deg med en kode for å opprette passord. 
Du får du tilsendt en SMS i forkant av møtet du skal delta på:
•klikk på lenken i SMS'en
•skriv inn registreringskoden (går ofte automatisk)
•skriv inn mobilnummeret ditt
•lag et passord som du husker



Se sammen!

Det kommer til å være veldig mange pålogget på TEAMS samtidig denne lørdagen. 

Dersom dere er flere som sitter sammen, så er dette mulig og dere kan fint se 

sammen på samme TEAMS. Personvalg vil foregå i GoPlenum. Ved avstemminger 

i TEAMS må dere opplyse om hvem, og fra hvilken klubb som evt stemmer i mot 

forslag til vedtak i chatten. Se forklaring på dette nedenfor.

Tips: Vær innlogget på GoPlenum på telefon eller nettbrett, og på TEAMS på PC

Tips: Hvis du ikke har lastet ned teams-appen før, gjør dette også i forkant av 

møtet, slik at du er klar til møtestart.



Møtestart er 11.00, møterommet åpner 10.30

Logg deg på i god tid både på TEAMS og på GoPlenum.

Før møtet starter, logg deg inn på GoPlenum
Logg deg inn på PC eller nettbrett. Du kan bruke alle nettlesere, med unntak av Internet
Explorer (IE):
https://lnu.goplenum.com
Har du ikke registrert deg med koden du har fått tilsendt, må du trykke Registrer deg. 
Har du registrert deg tidligere, velger du Logg inn. Har du glemt passordet ditt, benytt 
"Glemt passord"-funksjonen.

Logg deg på i GOD TID!

https://utdanningsforbundet.goplenum.com/


Ingen deltagere skal bruke video under møtet. Dette gjør vi for å unngå 

overbelastning og treghet under møtet.

Unntak: Ordfører, fylkesstyret, de som presenterer sakene skal ha på video. Og når 

du som delegat har innlegg eller replikk, skal du også sette på video.

Husk å slå AV video når du er ferdig med å prate.

Ingen video!



Ingen deltagere skal slå på mikrofonen uten at de får beskjed.

Møtets ordfører gir beskjed når du kan prate.

Husk å slå av mikrofonen når du er ferdig med å prate!

Ingen lyd!



Vi kommer IKKE til å gjøre opprop i TEAMS!

Møtets opprop vil skje i GoPlenum, er du ikke tilstede under oppropet, kan du heller 

ikke stemme i sakene. 

For å vite hvem som er tilstede underveis kjører vi opprop via GoPlenum foran hver sak 
som skal stemmes over i GoPlenum. Du skriver da inn koden som synes på skjermen i 
møtesalen/ Teams-møtet.

Opprop



I kjøreplanen (ligger på våre nettsider) finner dere en oversikt over hvilke saker som 

kjøres i TEAMS, og hvilke saker som kjøres i GoPlenum. Vi kommer til å informere i 

forkant av hver sak om hvilken plattform man skal tegne seg til innlegg og evt

fremme nye forslag i. 

Hvis det viser seg at det blir mye engasjement på en sak kan vi lett flytte den fra 

TEAMS til GoPlenum eller motsatt dersom vi ser at dette er mer hensiktsmessig. 

Vær derfor pålogget hele tiden.

Personvalg vil foregå i GoPlenum!

GoPlenum eller TEAMS?



Chatten på TEAMS skal først og fremst brukes av ordfører/sekreteriat under møtet.

Chatten er IKKE åpen for å snakke om alt mulig, vær saklig.

I saker der man bruker TEAMS skal innlegg, replikk og evt votering foregå i chatten 

etter instruksjoner fra møtets ordfører.

Chatten på TEAMS



Når sekreteriatet/ordfører åpner opp for innlegg i chatten på en sak, skriver du:

Innlegg – «navn», «klubb» (eks: Innlegg, Trine Walleraunet, Nordbygda 4H)

Eller

Replikk – «navn», «klubb» (eks: Replikk, Trine Walleraunet, Nordbygda 4H)

Deretter får du beskjed når det er din tur av ordfører, og du kan skru på lyd og bilde 

for å prate. Husk å slå av lyd og bilde når du er ferdig med å prate!

Innlegg og replikk på TEAMS



Til dagsorden i TEAMS
Dersom du har en viktig faktaopplysning som ikke er et argument, men en oppklaring kan du 

bryte inn i talelisten for å oppklare saken. Du kan også avbryte hvis du vil ta opp noe på 

dagorden, som f.eks å be om en annen rekkefølge på avstemmingen eller saker.



Eksempel på taleliste i TEAMS



Votering i TEAMS



Hvordan finne frem i GoPlenum?
Øverst til venstre kan du velge mellom fire faner:
•Saksliste - oversikt over sakene og forslag i saken - med 
status.
•Deltakere - oversikt over delegater med navn og 
delegatnummer.
•Forslag - oversikt over forslagene dine. Mer om dette 
nedenfor.
•Fravær - denne bruker du for å søke om permisjoner.

https://www.utdanningsforbundet.no/verktoy/goplenum-for-delegater/#Forslag


GoPlenum – Innlegg, replikk, til dagsorden

Fra snakkeboblen nede til høyre kan du
•be om ordet
•be om replikk
•til forretningsorden/ dagsorden



GoPlenum – hvilken sak behandles nå?

Den blå linjen nederst viser hva 
som skjer i møtet akkurat nå.



GoPlenum – Hvordan fremme endringsforslag?

1. Velg riktig sak i saklista til venstre 2. Trykk på den røde boksen «frem forslag» 



GoPlenum – Hvordan fremme endringsforslag?
3. Skriv endringsforslaget, du vil 

automatisk bli satt på talerlisten 

dersom du ikke huker av at du ikke 

vil det. 

4. Husk å lagre, lagrer du forslaget ditt som utkast/kladd 

vil ikke forslaget vises for alle.



GoPlenum – votering
Voteringer fungerer på samme måte som et 

opprop. En dialogboks vil synes over alt annet 

på skjermen, og du avgir din stemme.

Når en votering er startet må du stemme før du 

kan bruke andre funksjoner i appen.

Delegater har stemmeplikt i alle voteringer.

I en sak kan du enten stemme for/mot forslag til 

vedtak eller alternativt blank stemme.

Dersom en sak har endringsforslag, kan man 

stemme på ett av alternativene enten forslag til 

vedtak, eller endringsforslag1, endringsforslag 2 

osv, eller blank.



GoPlenum – Personvalg
Har du forslag til ny kandidat på personvalg, må du legge 
inn dette som nye forslag innen kl 13.00 på 
årsmøtedagen, da stenger vi muligheten for å fremme 
flere forslag til personvalg.

1. Velg person fra rullegardinmeny.
Når Fremme Forslag og Be om ordet er huket av, og du 
trykker Lagre, vil forslaget ditt bli synlig for de andre 
delegatene og du blir satt på talerlisten. 

Fremmet i denne sammenhengen er det samme som 
kunngjort. Du kan ikke slette eller redigere et forslag som 
har status Fremmet.



GoPlenum – Personvalg - votering
Voteringer fungerer på samme måte som et opprop. 

En dialogboks vil synes over alt annet på skjermen, og 

du avgir din stemme.

Når en votering er startet må du stemme før du kan 

bruke andre funksjoner i appen.

Delegater har stemmeplikt i alle voteringer.

I et personvalg velger du mellom de foreslåtte personene 

og sender inn stemmen når du har tilstrekkelig antall 

kandidater på stemmeseddelen. Dersom det finnes 

spesielle krav for valget (for eksempel at hver 

stemmeseddel må ha minst to kvinner og to menn) kan du 

ikke sende inn stemmeseddelen før kravene er oppfylt


