
 

Tekniske løsninger på Folkeaksjonens landsmøte 2023 
 

Introduksjon 

For å delta på Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senjas ekstraordinære landsmøte 2023 

må delegatene bruke Zoom videokonferansesystem. Alle bør lese gjennom veiledningen 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. 

 

Teknisk formøte:  

Dersom du ikke har brukt zoom tidligere eller har opplevd problemer med oppkobling eller lyd 

tidligere kan du delta på en teknisk test Torsdag 16. mars kl 16-17:30. du kan komme inn når som 

helst i løpet av denne timen, dersom du har tekniske problemer kan du ringe 90 27 27 70.  

Lenken til dette møtet er sendt til påmeldte på e-post. Har du ikke mottatt noen lenke kan du ta 

kontakt på post@folkeaksjonen.no. Her kan du melde deg på landsmøtet.  

 

Landsmøtet:  

Landsmøtet starter kl 12.00 lørdag 18. mars, men vi oppfordrer alle å logge seg inn i zoom i god tid i 

forveien slik at vi kan være sikker på at alle er inne når vi starter. Møterommet vil være åpent fra kl 

11.00. Det vil bli gitt opplæring for hvordan man tegner seg og voterer på starten av møtet.  

Lenken til det digitale landsmøtet er sendt til påmeldte på e-post. Har du ikke mottatt noen lenke kan 

du ta kontakt på post@folkeaksjonen.no. Her kan du melde deg på landsmøtet.  

Teknisk hjelp:  

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

kontakte sekretariatet: 

Tlf: 90 27 27 70 / eller post@folkeaksjonen.no  

 
Lokallagssamlinger  
Dersom flere delegater ønsker å sitte samlet på ett sted for å følge landsmøtet kan dere gjøre det. 
Men alle delegatene må være innlogget på Zoom på hver sin datamaskin eller mobiltelefon for å få 
muligheten til å stemme eller tegne seg til talerlisten. Dersom dere har spørsmål om dette eller 
trenger bistand til hvilket teknisk utstyr dere trenger for å gjennomføre en lokallagssamling kan dere 
sende epost til post@folkeaksjonen.no 

 

Zoom – introduksjon 
Zoom er programmet vi bruker for å høre hva ordstyrere og delegater sier, snakker selv, tegner deg 

til talerlisten og voterer. Vi anbefaler alle å laste ned Zoom på deres datamaskin, det kan dere gjøre 

på: https://zoom.us/download  Dersom dere har mulighet til å ha Zoom på en datamaskin vil dette 

være det enkleste, men dere kan også bruke en smart-telefon eller et nettbrett. 

 

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.   
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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 

vedlagt sammen med denne informasjonen.  
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