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Del 1: Registrering på VoteIT 
Alla deltagare som har anmält sig till årsmötet kommer att få ett mejl 
utskickat till den e-postadress de har uppgett. För att VoteIT ska 
fungera optimalt så går det inte att använda webbläsaren Internet 
Explorer. Använder du Internet Explorer så måste du ladda ner en 
annan webbläsare.  

I mejlet så kommer du att kunna se vad du har fått en inbjudan till och 
vem som har skickat den till dig. Du kommer även att kunna se vilka 
rättigheter du har i mötet. Ombud har fullständiga rättigheter, det vill 
säga de kan lägga förslag, rösta och skriva i diskussionsforumet och 
läsa alla inlägg.  

Klicka på länken under frasen ”för att få tillgång till mötet använd 
länken nedan för att registrera dig”. När du har klickat på länken så 
kommer du till en registreringssida som ser ut såhär:  

 

Här är det bara att fylla i ditt förnamn, ditt efternamn och sedan välja 
ett användarID/ användarnamn. Vi vill att ni använder ert förnamn och 
efternamn som användarnamn. Det går bara att använda små 
bokstäver och inga mellanslag. Var noggrann när du skriver in ditt 
användarnamn då det inte går att ändra sen. Slutligen behöver du hitta 
på ett lösenord. Fyll i lösenordet och klicka på knappen ”Registrera”. 
Spara gärna dina inloggningsuppgifter någonstans så att du kan logga 
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in och ut utan problem under årsmötets gång. Många webbläsare kan 
spara uppgifterna så att du inte behöver skriva in dem varje gång. 

Del 2: Logga in på VoteIT 
Gå till vår startsida på VoteIT. Det är viktigt att du är inne på just 
funktionsrattstockholmslan.voteit.se (a i bilden). Om du är på 
voteit.se så hittar du inte vårt årsmöte. Kolla efter vår logga så vet du 
att du är på rätt ställe. Tryck sedan på ”logga in” i det högra hörnet (b 
i bilden). (Om du ser ditt namn istället för ”logga in” så är du 
inloggad.) 

 

Fyll i ditt användarnamn och ditt lösenord, från när du registrerade 
dig, och tryck på Logga in. 
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När du är inloggad kommer du till förstasidan igen, men nu finns en 
rubrik till höger som heter ”Möten”. Klicka in dig på det aktuella 
mötet, ”Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte 2020”. 

 

Du kommer till sidan med dagordningen för hela det digitala mötet. 
Du kommer även att se tre stycken flikar till vänster som heter 
”Pågående”, ”kommande”, och ”avslutade” (inringat i bilden nedan). 
Det är i de här flikarna som mötespresidiet kommer att strukturera 
årsmötet. Så när du loggar in på måndag när mötet börjar så kommer 
dagens dagordningspunkter att ligga under fliken ”pågående” och 
senare punkter under ”kommande”. När punkterna avklarats hittar du 
dem under ”avslutade”. 
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Innan paragraf 1 finns det en punkt för frågor och två testfrågor. När 
du klickar in dig på Testfråga 1 (a i bilden nedan) så kommer du att se 
två rubriker som heter ”Förslag” (b i bilden nedan) och ”Diskussion” 
(c i bilden nedan). Som ombud kan du skriva både i förslagsfältet och 
i diskussionsforumet. Observatör kan endast påverka genom att skriva 
i diskussionsforumet. Om du är ombud och vill lägga ett förslag så 
klickar du helt enkelt på knappen ”lägg till förslag” och skriver ditt 
förslag i textrutan som kommer upp.  

 

Diskussionsinlägg kan som sagt både ombud och observatörer skriva. 
Klicka bara på knappen ”Nytt inlägg” och skriv det du har på hjärtat. 
Alla på årsmötet kommer att kunna se ditt inlägg och svara på det. Du 
kan också radera ditt inlägg om någonting blev fel.  

Under Testfråga 2 kan du testa två olika omröstningsmetoder. Läs mer 
om hur omröstningarna går till i detalj i del 3 av den här manualen. 

Del 3: omröstningar i VoteIT 
Som ombud har du rösträtt på årsmötet och även i VoteIT. När du 
kommer in på årsmötet så kommer du direkt att se ifall du har aktuella 
omröstningar eller inte. Finns det en grön siffra bredvid ordet 
”Omröstningar” så betyder det att det finns omröstningar som du inte 
har deltagit i än. Klicka på den knappen så kommer du att komma till 
dina aktuella omröstningar.  
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Vi kommer främst att använda oss av två olika omröstningsmetoder: 
Skotsk STV och Kombinerad enkel. Skotsk STV är en 
rangordningsomröstning som används vid personval.  

Klicka och dra den eller de förslag du vill rösta på från ”poolen” till 
höger, över till ”valda” till vänster. Rangordna genom att dra det 
förslag du föredrar överst. Om det finns förslag du inte vill rösta på, 
låt dem ligga kvar under Pool. När du är nöjd med din rangordning så 
klickar du på knappen ”Rösta”. Röstningsförfarandet ser ut såhär:  

 

Kombinerad enkel är en annan typ av omröstning för enklare beslut. 
När du ska rösta i kombinerad enkel så väljer du vilket förslag du vill 
ge bifall eller avslag eller ifall du vill avstå från att rösta. Klicka på 
rösta när du är färdig. Såhär ser det ut: 
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Du kan ändra din röst så länge omröstningen är öppen. För att ändra 
din röst trycker du på namnet på omröstningen och ändrar din röst.  

 


	Del 1: Registrering på VoteIT
	Del 2: Logga in på VoteIT
	Del 3: omröstningar i VoteIT

