
 

Nu kan I afholde digitale medlemsarrangementer 
 
Etf har på det seneste gennemført arrangementer såvel digitalt som i en kombination af 
digitale og fysiske møder. På baggrund af vores erfaringer har vi udarbejdet denne 
vejledning til brug for planlægning og gennemførelse af møder med digital deltagelse. 

 
Vejledningen om det tekniske fremgår af afsnit 1. I afsnit 2 sætter vi fokus på de formelle 
forhold omkring vedtægter, valg m.v. 

 
 

AFSNIT 1: Det tekniske 

 
 

Mulighed 1: Bestyrelsesmøder m.v. 
 

 

Møderne kan afholdes ved anvendelse af Microsoft Teams. Teams er ”free-ware”, som 
kan hentes af alle til en PC, en tablet eller en smartphone. Etf har indkøbt licenser til alle 
faglige fora. Det er en forudsætning, at mødeafholderen har en licens for at gennemføre 
mødet. 

 
Hvert enkelt fagligt forum kan bestemme, hvad deres Teams-adresse skal hedde. Man 
kan frit vælge et navn, hvor endelsen er ”@-ergofaglig.dk”. Det kan f.eks. være 
”Amps@ergofaglig.dk”. Oprettelsen af adressen sker ved at rette henvendelse til: 
itsupport@etf.dk 

 

Etf har også mulighed for at tilbyde ”lydmøde-licens”, så der er mulighed for at ringe ind på 
mobil, men uden billeder tilkoblet. 

 
Når man har oprettet sig med Teams-licensen, kan bestyrelsen indkalde til møder i 
Teams. Her bestemmer bestyrelsen selv, hvem der skal inviteres. Gennemførelsen af 
mødet forudsætter, at mindst én fra bestyrelsen påtager sig rollen som moderator på 
mødet. 
 
Det er den mødeansvarlig der laver linket og sender link ud til deltagerne, da der skal være 
en mødedeltager/-ansvarlig til at starte mødet og lukke de øvrige deltager ind i mødet. 

 

Moderatorens opgave er at give deltagerne adgang til mødet, når de venter i den digitale 
lobby. Moderator skal også sørge for at importere PowerPoints, styre chatfunktionen, 
”mute” mikrofoner (for at opnå den bedste lydkvalitet) og styre talerlisten efter markeringer 
med ”den lille digitale hånd”. 

 
Denne løsning er primært målrettet afholdelse af interne møder f.eks. bestyrelsesmøder, 
planlægningsmøder m.v., hvor alle deltagere benytter deres eget udstyr. 
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Det kan lyde meget teknisk med moderatorfunktionen, og nogle kan sikkert også være 
usikre på indkaldelser til møderne. Derfor tilbyder Etf’s IT-afdeling et kort, målrettet 
undervisningsmodul, så det sikres, at de mødeansvarlige er fortrolige med teknikken. Det 
er tanken, at 1-3 fra hver bestyrelse får dette tilbud nu. Hvis der senere vælges nye 
medlemmer – der bliver mødeansvarlige – får de selvfølgelig tilbuddet i forlængelse af 
valget. 

 
IT-afdelingen udsender nærmere information om dette om kort tid. 

 
 
 

Mulighed 2: Møder med et større deltagerantal 
 

 

Hvis der f.eks. skal afholdes en generalforsamling – enten digital eller i en kombination af 
digitalt og fysisk møde – forudsætter en professionel gennemførelse, at man benytter 
ekstern sagkyndig bistand fra et AV-firma. Etf har i samarbejde med AV-centeret 
(https://www.avcenter.dk/) udarbejdet nogle pakkeløsninger, som kan benyttes ved 
mødeafholdelser. Priserne er også aftalt, og det enkelte arrangements konkrete indhold 
styrer den endelige pris. Det forudsættes, at lokalerne lever op til den tekniske standard, 
der beskrevet i Etf’s aftale med AV-centeret. AV-centeret opstiller udstyret i god tid inden 
mødet, så alt er afprøvet og klar, når mødet starter 

 
Denne løsning sikrer en optimal lyd- og billedkvalitet for deltagerne, og det sikres, at alle 
kan høre og se oplægsholdere og høre kommentarer fra deltagerne, hvad enten de er 
fysisk til stede eller deltager digitalt. Ydermere kan AV-centeret være behjælpeligt med 
dele af moderatorrollen, med at lukke folk ind i mødet, samt koordination af slideshows, 
billeder eller videoafvikling i mødet. AV-centerets rolle i mødet skal aftales på forhånd, hvis 
man vælger at booke bistand under hele mødet. 

 
En anden mulighed er, at mødearrangørerne selv har moderatorrollen ligesom ved de 
mindre møder. IT-afdelingens tilbud om undervisning i moderatorrollen omfatter også 
rollen ved de større arrangementer - den er i princippet den samme ved begge mødetyper. 

 
Erfaringen har vist os, at det er en god disponering, at AV-centerets medarbejder er til 
stede under hele arrangementet, så eventuelle fejl undervejs kan rettes. Erfaringen viser, 
at det er en god disponering, at mødets afholder(e) varetager funktionen som moderator. 
Er der mange deltagere, kan det være en fordel at være to om denne funktion. Det 
afhænger af det enkelte arrangement herunder også, om moderator også er mødets 
dirigent eller lign. 

 
Man kan til enhver tid rådføre sig med IT-afdelingen ved at kontakte: itsupport@etf.dk 
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Mulighed 3: Det ”klassiske” webinar 
 

 

 

AV-centeret kan gennemføre webinarer, hvor deltagerne kan følge arrangementet gennem 
en video-streaming. Denne mulighed køres ikke via Teams. I denne opsætning har 
deltagerne udelukkende mulighed for at stille spørgsmål via chat-funktionen. Her skal der 
være en moderator, der kan modtage chats og formidle dem til oplægsholderen, der så 
kan besvare spørgsmålene. 

 
Denne mødeform egner sig bedst til foredragslignende arrangementer, hvor der ikke 
lægges op til stor dialog mellem oplægsholder og deltagere og mellem deltagerne. 
Mødeformen er dermed mere ”statisk” i sin form. 

 
Pris for leje af udstyr er uændret. Prisoverslag er vedlagt. 

 
Fælles for alle 3 muligheder: 

 

• Alle spørgsmål om den tekniske opsætning skal rettes til itsupport@etf.dk 

• Aftalen mellem Etf og AV-centeret skal ses om en grundpakke, og den endelige pris 
fastsættes på baggrund af det enkelte mødes konkrete afholdelsesform 

• Etf finansierer Teams-licens til alle faglige fora, og Etf finansierer tilsvarende 
”lydmøde-licens”. Den bedste mødeoplevelse fås dog ved at tilgå mødet med både 
lyd og billede. 

• Det enkelte faglige forum erholder udgiften til AV-centeret 

• Kontakten mellem det faglige forum og AV-centeret går via: itsupport@etf.dk 
 
 

 

AFSNIT 2: Det formelle 
 

Vedtægterne for de faglige fora er ikke ens, men ingen af dem tager højde for at afholde 
møderne digitalt. Rent formelt er der ikke noget til hinder for at gennemføre digitalt eller i 
kombinationen mellem digitale og fysiske møder. Indkaldelser og andre formalia skal 
overholdes på samme måde som ved afholdelse af fysiske møder. 

 

Formandskabet, som er politisk ansvarlige for de faglige fora, vil som altid gerne deltage i 
generalforsamlingerne og tilbyder sig som dirigent. Læs mere om hvem, der er ansvarlig 
for hvilke faglige fora her 

 

Afstemninger om beretning, handleplaner, økonomi m.v. kan uden problemer 
gennemføres også med digitale deltagere. Hvis der er kampvalg til bestyrelsesposter m.fl., 
kan valget ikke gennemføres, hvis nogle af deltagerne er med digitalt. I den situation 
gennemføres valget lige efter generalforsamlingen på samme måde, som når der vælges 
formand, næstformand og hovedbestyrelse, dvs. via onlineafstemning via direkte mails til 
deltagerne. Dette finder sted umiddelbart efter arrangementets afholdelse. Det anbefales, 
at kandidater udarbejder skriftligt opstillingsgrundlag, der kan formidles sammen med 
afstemningen. 
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Gennemførelsen af valget varetages af Etf’s sekretariat, der som altid er behjælpelig med 
at formidle materialer og andre praktiske opgaver. 
Sekretariatet kan kontaktes på: etf@etf.dk 

 

Spørgsmål til vedtægter og andre formalia skal rettes til Etf’s direktør Anne Hertz på: 
ah@etf.dk eller på 20 20 38 05. 
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