
 

 

[Skriv här]  
 

Digitala årsstämma - EcoRub 
 
Med anledning av Covid-19 kommer årsstämman att genomföras digitalt för att kunna 
säkerställa att rådande rekommendationer följs.  
 
För att kunna genomföra årsstämma digitalt och online kommer EcoRub att använda 
TVÅ verktyg: 
• GoPlenum – Här finns allt mötesunderlag samlat och det är här du röstar. 
• Zoom – Delningsverktyget för ljud och bild, där du följer mötets gång. 
  
Du behöver alltså BÅDE GoPlenum och Zoom för att kunna medverka i mötet.  
 
  

GoPlenum - mötesunderlaget 
GoPlenum finns på adressen ecorub.goplenum.com som du kan nå från en webbläsaren 
(Safari/Google Chrome) på dator/smartphone/surfplatta. 
 
GoPlenum finns också som en App som du kan ladda ned till din smartphone/surfplatta.  

Innan mötet 
Innan mötet (23 juni kl 15:00) får Du ett sms med information hur Du registrerar 
dig/loggar in i GoPlenum/mötet. 
 
Webbläsare på dator/mobil/surfplatta: 

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

 
App på mobil/surfplatta: 

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. 

  
 

Zoom - se, höra och följa mötet 
 I samband med att SMS med inloggningsuppgifter till Go Plenum skickas ut kommer Du 
även att få ett mail med länk till mötet i Zoom.   
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Förbered dig inför mötet 
 Se till att Du har fått igång GoPlenum och Zoom i god tid innan mötet. 
 
Support  
Om du behöver hjälp med att komma in i mötet finns Caroline som vår support 
tillgänglig; +46 70-236 29 15 
samt på caroline.sommerrich@ecorub.se   
 
 

När mötet öppnar 
 Starta GoPlenum så kommer du direkt in i mötet (webbläsaren och appen kommer ihåg 
ditt lösenord). 
  
Starta också Zoom på datorn (enligt ovan) 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.  
  
 
Ett tips för att för att få maximal överblick under mötet är att Du använder dig av två 
olika enheter – exempelvis att använda en enhet med större skärm, ex surfplatta eller 
dator till att logga in på zoom-mötet där ljud och bild kommer att finnas. På den andra 
enheten, exempelvis din smartphone eller surfplatta använder Du till att vara inloggad i 
Go plenum för röstning och mötesunderlag.  
Men det går alldeles utmärkt att enbart använda sig av en dator, en surfplatta eller en 
smartphone under mötet om DU skulle önska det.  
 
 
Välkomna 
  
 


