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Delegatinformasjon NMFs Regionting 2021 

Generell info om GoPlenum-løsningen 
Under årets digitale regionting kommer vi til å benytte en kombinasjon av verktøyene 
GoPlenum og Zoom. Selve møtet foregår/vises i videokonferanseverktøyet Zoom, men alle 
voteringer, forslag, ordstyring, etc. håndteres via GoPlenum.  

Du kan velge om du bruker GoPlenum i nettleseren eller som mobilapp (lastes ned der du 
vanligvis laster ned apper). Ved bruk av nettleser er Google Chrome anbefalt. I forkant av 
regiontinget får du som delegat en SMS med informasjon du trenger for innlogging i 
GoPlenum. Da kan du logge inn og kikke deg rundt.  

 

Opprette bruker 
Når du blir invitert til et møte i GoPlenum, får du en 
SMS med informasjon for å registrere deg. 

Den første gangen du logger inn må du opprette en 
konto via registreringskoden din fra SMS. 

• Klikk på lenken i SMS'en 

• Skriv inn registreringskoden (går ofte automatisk) 

• Skriv inn mobilnummeret ditt 

• Lag et passord som du husker 

 
Velkommen! 

Før møtet 
Du har selv ansvar for å sette deg inn i bruken av GoPlenum. Vær sikker på at du klarer å 
logge inn, og er klar til å begynne, før møtestart. GoPlenum fungerer på de aller fleste 
enheter, både datamaskin og mobil. Får du problemer med mobil, bruk nettleser. 

I tillegg til sakspapirene du har på din mobil eller datamaskin vil du under møtet finne 
informasjon i bildet som strømmes på Zoom. Det kan være den aktuelle talerlisten, mer 
informasjon om forslaget som behandles, eller voteringsresultater i sanntid. 

Hvis du trenger hjelp til å komme i gang med GoPlenum / inne i møtet, er vi tilgjengelige 
for å hjelpe: NMF-ost@musikkorps.no (i forkant) eller 920 83 792 (på søndag). 
 

Hvor finner jeg møtet? 
Påmeldte delegater har fått tilsendt Zoom-adressen på e-post i forkant av møtet.  
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Opprop 
Det første som skjer under selve regiontinget, er at 
det foretas et opprop. Da vil du få en dialogboks opp 
på den enheten du er logget inn med, som etterspør 
en kode. Denne koden vil vises i bildet i Zoom-møtet. 

Det er viktig at du får vært med på oppropet. 
Oppropet bestemmer om du får mulighet til å avgi din 
stemme ved votering. 

Etter lengre pauser vil det kjøres nye opprop. 

Følge saksgangen 
Når du er inne i GoPlenum finner du møtets saksliste, 
med undersaker og vedlegg, i sidekolonnen til venstre. Her får du oversikt over alt vi skal 
gjennom i løpet av møtet. OBS! På mobil er grensesnittet noe annerledes. 

Helt nederst i bildet ser du den aktive saken som behandles. Står det bare «Akkurat nå», er 
det ingen aktive saker. Linjen blinker når vi går over på en ny sak eller når vi endrer sakens 
status fra framlegg og debatt til votering, og du kan klikke på linjen for å hoppe direkte til 
den aktive saken. Du finner også vedlegg med de relevante sakspapirene. 

På knappen nederst til høyre (snakkeboble), og på knappene i hver sak kan du fremme et 
endringsforslag, be om ordet, eller en replikk. Du kan også komme med et spørsmål «til 
forretningsorden», hvis du ønsker å spørre eller si noe som ikke handler om saken direkte, 
men om hvordan saken behandles. Du kan også se forslag som er fremmet og registrere 
fravær dersom du må forlate møtet. 
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Sette på talerlisten og fremme forslag 
Dersom du ønsker ordet i en sak, bruker du snakkeboblen. Der kan du velge om det er 
snakk om et innlegg, en replikk eller om det gjelder forslag til forretningsorden. 

Forslag skrives i GoPlenum gjennom å trykke på 
«Fremme forslag» knappen under saken det 
gjelder. Standard er at «Fremme forslag» og «Be 
om ordet» er huket av. Når du trykker Lagre, vil 
forslaget ditt blir 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.  

«Utkast» – du kan starte på et forslag som du kan 
redigere på, ved å huke bort kryssene for fremme 
forslag og be om ordet. Når du trykker lagre blir 

forslaget lagret som utkast, kun synlig for deg og dirigentene. Du kan redigere videre.  

Utkast vil ikke bli realitetsbehandlet før du har aktivt fremmet dem. Når du er klar, så 
huker du av for fremme forslag og be om ordet nede i bildet. Forslaget får da status 
«Fremmet», det blir synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten.  

OBS! Sak linjenr brukes ikke, men er obligatorisk i verktøyet. Sett evt inn en strek eller 
annet her for å få sendt inn. 
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Voteringer 
Voteringer fungerer på samme måte som et opprop. En dialogboks vil synes over alt annet 
på skjermen, og du avgir din stemme. Får du ikke dialogboksen opp når ordstyrer starter 
voteringen, ta kontakt via infoen i siste punkt. 

Votering i vanlige saker gjøres på vanlig vis, altså at en stemmer over ett og ett forslag, 
mest ytterliggående først, frem til en får et resultat med over 50% av stemmene. Altså kan 
en stemme for, mot eller blankt.  

 

Ved personvalg der du kan velge flere (mange) personer, må du flytte et og et navn opp til 
stemmeseddelen. Du kan velge mellom valgkomiteens innstilling og eventuelle 
benkeforslagene som er kommet inn.  

Stemmesedlene er satt opp med parameter på antall. Får du beskjed om at du har for få 
eller for mange av noen, må du fjerne en eller flere av de du har valgt og erstatte de med 
nye som oppfyller kriteriene. Når stemmeseddelen er riktig utfylt, kan du sende den inn.  
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Teknisk hjelp under møtet 
Ved møtestart og oppstart etter lengre pauser er det lurt å være tidlig ute, se at en får 
opp appen/nettsiden og kommer inn igjen dersom en har logget seg ut. 

Opplever du at appen eller nettsiden fryser, kan det være lurt å avslutte appen og starte 
den på nytt, eller oppdatere nettsiden. 

Har en problemer med å lage en bruker, logge på GoPlenum, eller om det er problemer 
med sendingen i Zoom, ta kontakt med teknisk ansvarlig: NMF-ost@musikkorps.no (i 
forkant) eller 920 83 792 (på søndag). 

Dersom det er utfordringer med oppropet, i forbindelse med voteringer, osv, må det tas 
direkte med møtelederne via XYZ. 

Så da er det bare å ønske lykke til og velkommen til regionting! 

Mvh 

NMF Øst 
musikkorps.no/regiontingost21 


