
Digitalt fylkesårsmøte i  
Nordland Senterparti  
20. – 21. mars  

 

Som informert om tidligere blir fylkesårsmøtet avholdt digitalt via Teams og 

GoPlenum 20. – 21 mars. Vi ber om at alle delegater logger seg inn både på Teams 

og GoPlenum fra kl. 09:00 på begge møtedagene, slik at alle er klare til møtestart 

kl. 10:00.   

For å gjennomføre fylkesårsmøte i Nordland Senterparti digitalt, vil vi bruke to 

hovedverktøy:  

• GoPlenum – Her finner du alle møtedokumentene, ber om ordet, sender 

inn endringsforslag og stemmer.  

• Microsoft Teams – Verktøy for lyd- og videodeling. Her skrur du 

mikrofonen og kamera av og på, og du følger møtet. NB! Håndfunksjonen 

og chatfunksjonen skal i minst mulig grad brukes da man ber om ordet via 

GoPlenum.  

• Hjemmesiden til Nordland Senterparti – her ligger også sakspapirene ute.  

  

Du trenger derfor både GoPlenum og Microsoft Teams for å delta i møtet.  

Gjester skal kun benytte seg av Teams, ikke GoPlenum.   

  

Hva trenger du som delegat?  

Det anbefales at hver delegat benytter seg av to enheter under møte. En enhet til 

Teams, og en enhet til GoPlenum. Man kan bruke både PC, nettbrett og 

smarttelefon. Ved bruk av smarttelefon eller nettbrett, kan du laste ned appen 

«GoPlenum». Ved bruk av PC kan du benytte nettsiden til GoPlenum. Nettsiden 

kan også benyttes via mobil eller nettbrett. Nettsideadressen er følgende: 

sp.goplenum.com  



Alle delegater får tilsendt en SMS med innlogging til GoPlenum. Her skal man 

registrere seg og logge inn. Man registrerer seg kun èn gang. Den enheten man 

logger inn på er man automatisk logget inn på helt til man eventuelt logger seg 

ut.  

  

Før møtet  

Alle delegater mottar en tekstmelding med informasjon om hvordan man 

registrerer/logger på GoPlenum  

Logg gjerne inn når du får linken, og bli kjent med systemet.   

Nettleser for skrivebord/mobil/nettbrett:  

1. Start nettleseren og gå til sp.goplenum.com   

2. Velg "Registrer deg" og fyll ut registreringskoden fra SMS.  

3. Du er nå logget på GoPlenum/møtet.   

  

App på mobil/nettbrett:  

1. Klikk på koblingen i tekstmeldingen, last ned og start GoPlenum-appen.  

2. Følg instruksjonene på skjermen, og fyll ut kodene fra tekstmeldingen.  

3. Du er nå logget på GoPlenum/møtet.  

 

Teamsinnkalling for Fylkesårsmøtet vil sendes etter Test-møte torsdag 18. februar 

kl 20.00 (mer info lengre ned).  

 

Forbered deg på møtet  

Sørg for at du har GoPlenum og Microsoft Teams oppe og går i god tid før møtet. 

Koble deg opp en time før møtestart. Du kan altså koble deg opp fra kl. 09:00.  

  

 



Hvis du trenger hjelp  

Her er en rekke korte videoer som viser hvordan du som møtedeltaker bruker 

GoPlenum. Vennligst se gjennom dem før møtet.  

https://sp.goplenum.com/hjelpe  

Utdanningsforbundet har laget en god beskrivelse av hvordan GoPlenum virker, 

du kan se på den beskrivelsen her: 

https://www.utdanningsforbundet.no/verktoy/goplenumfor-delegater/   

  

Støtte  

Hvis du trenger hjelp til å komme i gang med GoPlenum / inn i fylkesårsmøtet, 

kan du kontakte Anne Sand på tlf. 95293700 eller Christina Falch Holmvaag på tlf. 

99291883 

  

Delegasjonsleder/lokallagsleders ansvar  

Delegasjonsleder, eventuelt lokallagsleder, har ansvar for å bistå alle sine 

delegater med teknisk bistand. Vi anbefaler, hvis det er mulig etter 

smittevernreglene, at lokallag samler sine delegater for å delta på fylkesårsmøtet 

sammen. Vær obs på at hver enkel delegat likevel må registrere seg i GoPlenum.  

  

Når møtet åpnes (kl. 09:00 begge møtedager)  

Start GoPlenum og du vil gå inn i møtet direkte (nettleseren og appen vil huske 

passordet ditt, så lenge du har registrert deg) 

Start også Microsoft Teams på datamaskinen (som ovenfor) og gå inn i møtet.  

Når du er i Microsoft Teams, og ser at de andre møtedeltakerne er der, er du inne. 

Skru av kamera og mikrofon når du ikke sier noe. Møtelederen vil så dele sin 

skjerm og møtet vil begynne.   
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Prøvemøte torsdag 18 mars kl. 20:00  

Det bes om at alle delegater registrerer seg og logger inn i GoPlenum når dere 

har mottatt SMS med innloggingsinformasjon. Logg inn, og klikk deg litt rundt i 

systemet – du får ikke gjort noe galt (fylkeskontoret kan eventuelt slette 

endringsforslag ol. som ikke skal fremmes)  

Klikk på linken (den blå skriften) her: https://sp.goplenum.com/hjelpe for å 

komme inn på hjelp-siden til GoPlenum. Velg den første filmen som heter «Om 

GoPlenum». Denne forklarer hvordan systemet fungerer.   

Vi ber om at alle som har mulighet blir med på et testmøte torsdag 18. mars kl. 

20:00 – 20:30.  

 

 

Hvordan se om man har tegnet seg til sak – trekke seg fra 

talerlisten. 
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