
  

Instruktion inför digital kongress 4 juli 2020 klockan 09.30-14.00 

Två digitala verktyg 

Vid årets digitala kongress kommer Sveriges Schackförbund använda två verktyg: 

• GoPlenum – Här finns allt mötesunderlag samlat och de med registrerad fullmakt röstar. 

• Zoom - Delningsverktyget för ljud och bild, där alla följer mötets gång. 

Ni behöver alltså BÅDE GoPlenum och Zoom för att kunna delta i mötet fullt ut.  

Innan mötet 

• Senast måndag den 28 juni ska underskrivna fullmakter ha inkommit till kansliet för 

distriktföreträdare med rösträtt. Kansliet registrerar dessa som anmälda och röstberättigade. 

• Senast måndag förmiddag den 28 juni ska övriga medlemmar som ej är röstberättigade men 

som vill delta på den digitala kongressen ha föranmält sig till kansliet. Anmälan ska innehålla 

namn, mobilnummer och e-postadress.  

• Tisdag 29 juni kl. 15.00 får anmälda deltagare en SMS kod för inloggning i GoPlenum.  

• Tisdag 29 juni kl. 16.00 kommer en Zoomlänk skickas ut till anmälda deltagare. 

Vi rekommenderar att ni använder GoPlenum App i mobilen och följer zoommötet via dator. Men 

det går också att växla mellan programmen i datorn. 

Ladda ned App på mobil/surfplatta en vecka i förväg (vår rekommendation): 

1. Klicka på länken i sms:et och ladda ned och starta appen GoPlenum. 
2. Följ instruktionerna på skärmen och fyll i koderna från sms. 
3. Du är nu inloggad i GoPlenum/mötet. 

 
Alternativt kan ni använda webbläsare på dator/mobil/surfplatta: 

1. Starta webbläsaren och gå till https://schack.goplenum.com  
2. Välj ”Registrera dig” och fyll i registreringskod från sms. 
3. Du är nu inloggad i GoPlenum/mötet. 

När mötet öppnar den 4 juli klockan 09.30 

• Starta GoPlenum så kommer du direkt in i mötet (webbläsare/app kommer ihåg lösenordet). 

• Starta också Zoom på datorn via den länk du fått via e-post 29 juni och gå in i mötet. 

• När du är inne i Zoom väntar du bara tills mötesadministratören "släpper in dig" och du hör 

övriga deltagare. Mötesadministratören kommer sedan att dela sin skärm och mötet börjar.  

Kongressen påbörjas 10.00 men vi vill att alla loggar in 09.30 så inga förseningar uppstår. 

Support  

Har ni tekniska problem eller frågor kring Zoom eller GoPlenum pratar ni i god tid före med Claes 

Jönsson claes.jonsson@schack.se eller 070-381 00 88 

Anmälningsändringar av deltagare/kontaktuppgift meddelas till kansliet@schack.se           

Förändringar som anmäls mindre än 48 timmar före kongressen kommer inte hinna behandlas. 

Styrelsen välkomnar er till vår digitala kongress! 
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