Plan for opplæring - digitalt landsmøte 2020
Digitalt landsmøte er nytt for alle i Nei til EU. Selv om et digitalt landsmøte ikke fullt ut kan
erstatte et fysisk møte, gjør vi det vi kan for å sikre at det skal fungere så godt som mulig. Vi
har knyttet til oss en leverandør med lang erfaring i å arrangere slike møter og vil
gjennomføre opplæring av delegater slik at alle får et best mulig landsmøte.
Uke 39:
Møte med teknisk ansvarlig i fylkene onsdag 23. oktober klokken 13.00 og/eller torsdag 24.
oktober klokken 18.00.
Uke 43:
Mandag 19. oktober får alle delegatene en e-post fra Nei til EU som informerer om hvordan
de kan logge seg på SmartVote. Det er systemet vi har valgt for å håndtere sakspapirer,
forslag, taleliste og votering.
Fredag 23. oktober får alle delegatene en e-post fra SmartDialog, som leverer systemet, med
innloggingslenke til systemet og informasjon om brukernavn og passord.
Sakspapirene blir lagt inn i SmartVote.
Uke 44 og 45:
Vi avholder to prøvelandsmøter. Delegatene kan velge hvilket av tidspunktene de er med,
men vi forventer at de deltar på ett av dem.
Onsdag 28. oktober 17.00-18.00 første prøvelandsmøte.
Mandag 2. november 13.00-14.00 andre prøvelandsmøte.
Teknisk ansvarlig:
Fylkeslagenes tekniske ansvarlige har som oppdrag at det felles samlingspunktet for
delegasjonen dekker behovene og fungerer teknisk. Det er sendt ut en kravliste for fylkesvise
møtelokaler. De har også ansvar for at alle delegatene har en datamaskin eller et nettbrett
for bruk med SmartVote og at de har e-postadresse slik at de kan få pålogging. Dersom
delegater fra fylket ikke kan delta fra det felles samlingspunktet er det den tekniske
ansvarlige som må sørge for at delegaten har nødvendig utstyr til å kunne delta og være
tilgjengelig for å hjelpe delegaten. Dersom fylkeslagets tekniske ansvarlige trenger hjelp og
assistanse er det bare å ta kontakt med Sindre Humberset eller Kjell Arnestad på Nei til EU.

Opplæringsvideo
Opptak av det første prøvelandsmøtet vil bli lagt ut på landsmøtesidene som en
opplæringsvideo.
Kontaktinformasjon:
sindre.humberset@neitileu.no
Kjell.arnestad@neitileu.no

