
1 
 

Velkommen som delegat til Årsmøte på nett i 

Ungdommens Sjakkforbund 

 

Fordi Årsmøte skjer over internett er det mye som blir nytt og annerledes i år. Også for oss som 

jobber på sjakkontoret. Vi har etter beste evne planlagt og gjort forberedelser i håp om at 

gjennomføringen nå på onsdag 8. juli skal bli så problemfri som mulig. Like fullt ber vi om forståelse 

og tålmodighet om det skulle oppstå forsinkelser eller andre utfordringer underveis. 

I dette brevet vil vi informere og forklare de viktigste endringene du som delegat må kjenne til i 

forkant. 

 

Overføring 

Årsmøte blir gjennomført i et Google Meet-rom. På side 6 har vi gitt en mer detaljert innføring i bruk 

av dette rommet. Lenke til rommet vil bli sendt ut til delegater og observatører senest kl16:00 på 

onsdag.  

For å benytte seg av taleretten din må du være til stede i dette «rommet». Rommet har en 

begrensning på 250 deltakere. Delegater vil være prioritert, slik at alle delegater er sikret plass. 

Årsmøte vil også bli strømmet på sjakk.no slik at alle USF-medlemmer som ønsker kan følge med på 

hva som skjer under kongressen. Merk: Denne sendingen vil ha en forsinkelse på opptil 40 sekunder. 

 

Registrering av ankomne delegater og tildeling av stemmerett 

Det er kun delegater som møter opp til Årsmøte som vil har rett til å stemme. 

Fra du mottar e-post med lenke til Meet-rommet og frem til årsmøte starter kl17:00, vil rommet 

være åpen for registrering av ankomne delegater. 

Det er først når du er registrert som ankommen, at du blir registrert i valgsystemet. Dette er en 

tidkrevende prosess, og vi understreker derfor at det er en stor fordel om du er tidlig ute. 

Når du først er blitt registrert, kan du forlate og komme tilbake til Meet-rommet som du ønsker. 

 

Test av lyd (mikrofon/høyttaler) 

Administrasjonen kan ikke ta ansvar for kvaliteten på lyden hos den enkelte deltaker. Ønsker du å 

teste lyden, kan det gjøres etter at du har registrert deg. 

Erfaringsmessig kan det være en fordel å bruke et hodesett med mikrofon. 
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Retningslinjer for bruk av Meet-rommet 

Mikrofon-bruk 

Alle MÅ huske å slå av mikrofonen under møtet. Knappen er på en verktøy-linje som kommer opp 

automatisk når du fører markøren over nedre del av bildet. Denne knappen kalles mute-knappen, 

den er helt til venstre og den skal være rød når mikrofonen er av. Se illustrasjonsbildet under: 

 

Skal du snakke til Årsmøte, er det viktig du husker å slå på mikrofonen før du begynner å si noe. Like 

viktig er det at du slår av mikrofonen når du er ferdig med å snakke. 

Bruk av chat 

Av hensyn til ordstyrers muligheter for å gjennomføre Årsmøtet på en god måte, skal chaten brukes 

utelukkende til å si ifra om en ønsker ordet. 

Chaten skal IKKE brukes til å kommentere/diskutere innholdet på kongressen. 

Når du ønsker ordet, skriver du følgende i chaten: «Ditt fulle navn» ønsker innlegg/replikk «sak». Du 

vil da bli oppført på ordstyrers talerliste. 

Lytt til ordstyrer 

Ordstyrer er den som bestemmer prioriteringen av sakslisten og hvem som skal ha ordet. Det er også 

ordstyrer som bestemmer hvilke valg som skal gjennomføres hemmelig og hvilke valg vil bli 

gjennomført ved akklamasjon. 

Ordstyrer bestemmer hvor mye tid en får til rådighet når en taler til Årsmøtet.  

Gjentatte brudd på disse enkle retningslinjene kan dessverre medføre at vi må fjerne 

vedkommende fra Meet-rommet. 

 

Valg 

Valgene på Årsmøte vil bli gjennomført med stemmeverktøyet ElectionBuddy. Denne 

løsningen sikrer at vi kan gjennomføre hemmelige valg og at hver delegat ikke får avlagt mer 

enn en stemme. 

På de tre neste sidene finner du en trinn for trinn-guide for hvordan du skal gå frem for å 

avlegge din stemme. Bildene er fra forberedelsene til NSFs kongress. 
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Trinn for trinn-guide 

Når et valg starter, vil du få tilsendt en e-post med lenke til din stemmeseddel. 

 

 

Trykk på lenken markert med rød firkant, og nettleseren din vil ta deg til stemmeseddelen 

din. I eksemplet vi har laget er det to valg som skjer samtidig. Det første bildet viser valg på 

et enkelt verv med to kandidater.  
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Det neste bildet viser et valg på to plasser med flere kandidater. 

 

Når du skal bruke stemmeseddelen din, merk den kandidat og/eller alternativ du ønsker å 

stemme på, deretter trykk på den oransje knappen «Bekreft valget ditt». Etter du har 

bekreftet valget ditt, vil du få opp en ny side hvor du skal kontrollere at valget ditt er korrekt: 

 

Om du har ombestemt deg eller valgseddelen viser feil valg, trykk hvit knapp «Endre valgseddel» for 

å korrigere. Viser stemmeseddelen riktige valg, trykk den oransje knappen «Avgi stemme». Stemmen 

blir ikke registret før du har trykket på «Avgi stemme». 

 

MERK: Ønsker du å avgi en blank stemme, velg «abstain» som er listet nederst av svaralternativene. 
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Etter stemmeseddelen er avgitt, viser siden en bekreftelse

 

 

Du vil også få en kvittering sendt i e-posten 
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Navigering i Meet 

 

Video-strøm 

Innstillinger for hvilke videostrømmer som vises finner du ved å trykke på knappen markert med rød 

sirkel på bildet. Her kan du velge om kun deltaker med video skal vises, om din egen video skal være 

inkludert eller om du kun ønsker å se den som snakker. 

Det er en maks-grense på ni videostrømmer som kan vises samtidig. 

Deltakeroversikt  

For å se hvem som er til stede i Meet-rommet, trykker du på knappen markert med grønn sirkel på 

bildet. Da vil du få en liste i høyre side med brukernavn og tilhørende videostrøm. Er navnet ukjent, 

kan du trykke på videostrømmen for å se hvem det er (forutsatt at vedkommende har kamera på). 

Chat 

For å se hva som blir skrevet i chatten, trykker du knappen markert med blå sirkel på bildet. Da vil 

chatten bli synlig i høyre side av bildet. 

Viktig detalj om chat og deltakeroversikt 

Om du trykker på enten chat eller deltakeroversikt, så forsvinner knappene fra vinduet. I stedet 

kommer det en ny navigeringsmeny. 

Her kan du skifte mellom deltakeroversikt (grønn sirkel) og chat (blå sirkel) ved å trykke på knappen 

folk og chat. 

For å gå tilbake til fullt bilde, trykk på krysset markert med rød pil. 

 

 

 

Håper dette lille informasjonsskrivet har vært til hjelp. Husk spørsmål kan sendes på e-post til 

usf@sjakk.no. Velkommen til USFs 43. Årsmøte! 


