
 

Hvordan følge Amnestys landsmøte som en gruppe?  

Det er kanskje noen av dere som ønsker å følge Amnestys landsmøte samlet som en gruppe. 

Dette er fullt mulig så lenge dere følger disse kjørereglene og Amnestys smittevernveileder.  

 

1. I tillegg til Amnestys smittevernveileder er viktig at dere følger de lokale 

smittevernreglene som gjelder for din region. Sørg for å ha et rom hvor det er enkelt 

å holde avstand, ha håndsprit tilgjengelig og ikke del mat eller annet utstyr. Er du i 

tvil om hvilke regler som gjelder for din gruppe, ta kontakt med din regionleder. 

 

2. For at alle kan se landsmøtet sammen kan en deltaker sende sin stream fra Teams på 

en storskjerm som alle ser. Det er her lyden og bildet fra møtet sendes. Alle andre i 

rommet må skru av lyden og mikrofonen på sine brukere. Du kan logge deg på fra 

9:30 for å kunne gjøre en teknisk sjekk med lyd og bilde. 

 

3. Alle må være innlogget Voter 1.0 på sin egen pc/mobil/nettbrett med personlig 

bruker: 

 

Dette er fordi du på landsmøtet både må be om ordet digitalt gjennom din personlige 

innlogging og du må votere personlig gjennom egen bruker. Selv om dere sitter 

samlet i et større rom og følger landsmøtet på storskjerm, må altså alle som skal 

delta på landsmøtet selv være pålogget Voter 1.0 og ha med eget utstyr for dette. 

 

4. Når du skal ta ordet er det viktig at du stiller deg tett opp til kamera og mikrofon på 

Teams-brukeren som er logget på møtet. Skru på mikrofon (og kamera hvis det ikke 

er på) når ordstyrer gir deg ordet. Presenter deg selv siden navnet som kommer opp 

er Teams-brukeren som er pålogget møtet. Pass på at eventuelt andre som er logget 

på Teams på andre PCer/ mobiler/ nettbrett er mutet og har skrudd av lyden før du 

skrur på lyden.  

 

5. Når du er ferdig med å holde ditt innlegg, er det viktig å skru av mikrofonen igjen.  

https://amnesty.no/smittevernveileder-aktiviteter-arrangementer-og-moter

