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Generalforsamlingen lørdag 7. november 2020 
mknu.no/gf2020 

Veiledning for deltagelse – om påmelding 
og informasjon om det digitale møtet 
Hvordan gå fram for å delta på det digitale nettmøte – GF og eiermøtet? 

Les nøye gjennom denne menyen og informasjonen. 

 

FØR GF – INNEN LØRDAG 31. OKTOBER 2020 KL. 23.59: 
 Sjekk først ut om du er delegat eller observatør. For delegater er det ulike 

kategorier, så som menighetsdelegat, pastor, misjonær, hovedstyremedlem m.m. 
Påmeldingen fungerer som delegatens fullmaktsskjema. For menighetsdelegater 
må påmelding som delegat være klarert med pastor/styreleder. Dette vil 
kontrolleres før GF. Se MKNs lover §4.1 for hva som gjelder for å være delegat. 

 På mknu.no/gf2020 klikker du på lenke for påmeldingsskjema. Fyll ut 
opplysningene. Mobilnummeret skal brukes i møtet og må være en smarttelefon. 

 Etter påmelding får du en umiddelbar bekreftelse på e-post om du er påmeldt. 
 Dagsorden og sakspapirer kan du lese/laste ned fra nettsiden til GF.  

 

FORBEREDELSER FØR 7. NOVEMBER 
Det digitale møtet vil bruke to verktøy: 

1. GoPlenum: Det er her stemmegivningen skjer, og møtedokumenter er tilgjengelig. 

2. Zoom: Lyd- og videodelingsverktøyet, der du følger møtet. 

Så du trenger både GoPlenum og Zoom for å delta i møtet, samt mobil, nettbrett eller 
datamaskin. Flere fra et sted/menighet kan gjerne sitte sammen og følge forhandlingene 
på felles skjerm, mens ved avstemming benyttes den enkeltes smarttelefon.  

En uke før møtet får du mer informasjon om hvordan du kommer i gang med de to 
verktøyene GoPlenum og Zoom. 
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LØRDAG 7. NOVEMBER: 
 På dagen vil det digitale møtet åpne i god tid før forhandlingene starter kl. 10:00, 

slik at du har tid til å kople deg opp og ser alt fungerer. Vi vil også foreta en 
prøveavstemning slik at alle vet hvordan systemet fungerer.  

 Vi vil ha en supporttelefon (41 22 88 88) tilgjengelig der du kan ringe eller 
sende en sms hvis du har spørsmål i forkant eller underveis i møtet. 

 

Hvordan vil forhandlingene foregå? 
Det rigges til sending fra Oslo. Kamera veksler mellom ordstyrerne og en talerstol. I 
tillegg vil det koples inn presentasjoner og filmsnutter i aktuelle saker. I lokalene det 
sendes fra deltar kun ledere og ansatte i stab. 

Vi utarbeider en «kjøreplan» for forhandlingene, med angivelse av tidspunkt for innslag 
og pauser - og kort informasjon om hvordan sakene presenteres. Kjøreplanen blir 
tilgjengelig for alle deltagerne i god tid. 

Det forutsettes at alle delegater selv har lest og satt seg inn i sakene. 

Da møtet foregår digitalt, har vi satt en frist til lørdag 31. oktober for å sende inn 
vesentlige vedtaksendringer og lengre kommentarer til sakene. Hele 
konstitueringen vil skje med én avstemming. På denne måten vil forhandlingene 
foregå mest mulig effektivt. Det vil være åpent for delegatene å få ordet under 
forhandlingene, jamfør forretningsorden.  

 

Har du spørsmål kan du kontakte Trond (teknisk) eller Yngve (forhandlingene) i MKN.  

Kontaktinfo:  

Trond, mobil 41 22 88 88 – trond@mknu.no 

Yngve, mobil 991 65 878 – yngve@mknu.no 
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