
 
 

 

Bruk av digitalt presserom under SVLM  

Vi har satt opp et zoomrom til bruk av pressen. Innloggingen finner du nederst. Vi streamer alt som skjer på 
landsmøtet på SV.no, og oppfordrer dere til å følge landsmøtet der.    
 
Det digitale presserommet er tenkt som et uformelt rom dere kan bruke til å ha dialog med infoteamet til 
SV og rådgivere. Rommet er åpent under viktige taler, debatter og vedtak.  
 
En eller flere på info vil ha vakt og være innlogget for å besvare spørsmål, formidle kontakt, oppklare ting 
som skjer på møtet, osv. Vi vil også ha folk til stede under voteringene som kan hjelpe med tekniske 
spørsmål og klargjøre hva som blir vedtatt. 
 
Vi vil bruke det samme “rommet” til pressemøter med partiledelsen og med morgenmøter der vi på info ed 
oss på oss som jobber med info. Der vi informerer om det som vil skjer og er tilgjengelig for spørsmål. 
 
Vi gjør oppmerksom på at alle tidspunkter kan forandre seg underveis. Rommet er ikke åpent utenfor disse 
tidspunktene, og den som betjener rommet vil sleppe deg inn fra venterommet.  
 
Dere må være innlogget med fullt navn og medium i presserommet.   
 
Du finner hele tidsplanen for møtet her: https://www.sv.no/landsmote/tidsplan-sv/ 

Legger også ved i eposten tidsplan der det er markert når det er pressemøter og det digitale presserommet 
er betjent, og hvem på info som har ansvar for de ulike prosessene.   
 
Fredag:  

• 9:30 Uformell orientering med SVs infoteam: Dette skjer på LM.  

• 12:30–13:30: Leders tale. Noen minutter etter leders tale kommer Audun Lysbakken inn i 
presserommet og det blir pressemøte med ham.  

• 14:30–17:15 Debatt om maktuttalelse og arbeidsprogram 

• 17:30–18:00 Pressemøte med Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes 

• 19:00–20:30 Innledning om rettferdig grønt skifte v/Fylkesnes + fortsatt debatt om arbeidsprogram  
 
Lørdag: 

• 08:30 Uformelt møte med SVs infoteam: dette skjer lørdag 

• 9:00–10:30 Debatt om arbeidsprogram og maktuttalelse 

• 12:30–13:15 Vedtak om maktuttalelse  

• 13:30: Pressemøte med Audun Lysbakken 

• 16:30: Valg 
 
Søndag:  

• 08:30 Uformelt møte med SVs infoteam: dette skjer søndag 

• 09:00–10:00 Vedtak om vedtekter 

• 12:00 Vedtak om arbeidsprogram.  

• 15:00 Møtet avsluttes når voteringen er ferdig  

• 15:30 (cirka): Pressemøte med Audun Lysbakken 
 
Pålogging til møtet: 
 Lenke: https://meetsv.zoom.us/j/85765515637  
Passord: 21SVLM#24 

 Meeting ID (for innlogging via app på nettbrett/telefon): 857 6551 5637  

https://www.sv.no/landsmote/tidsplan-sv/
https://meetsv.zoom.us/j/85765515637


 
 

 

Dersom du ønsker ytterligere veiledning, følg oppskriften under:  
 
Innlogging via PC:  

1. Gå inn via denne lenken: https://meetsv.zoom.us/j/85765515637  
2.  Dersom du har lastet ned Zoom-programvaren tidligere, vil dette åpnes automatisk. Tast inn 

passord «21SVLM#24».  
 
Dersom du ikke har lastet ned programvaren kan du trykke på «Join from your browser», under der det står 
«your meeting is launching», eller du kan laste ned programvare fra 
https://zoom.us/download#client_4meeting.  
  
Innlogging via nettbrett/mobil:  

1. Last ned appen «Zoom Cloud Meetings» i AppStore/Google Play 
2.  Logg inn på møtet ved å trykke «Join a meeting» og tast inn Meeting ID «857 6551 5637» og 

passord «21SVLM#24».  
3. Når du kommer inn i møterommet må du la Zoom få tilgang til video og mikrofon. Du vil også få 

opp en boks der det står «To hear others please join audio.» I denne boksen velger du «Call using 
internet audio». 

 
 

https://meetsv.zoom.us/j/85765515637
https://zoom.us/download#client_4meeting
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