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Få tillgång 
Du kommer att få instruktioner till den mail som du angav i din anmälan till kongressen utsänt av 

VoteIT lagom till att utskottsförhandlingarna börjar. Där får du en mötesbiljett som du klickar på och 

det ser ut ungefär såhär: 

I mailet finns en lista på vilka rättigheter du har under själva mötet och länken du trycker på för att 

få tillgång. 
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Skapa konto 
När du har tryckt på länken kommer du in på en sida där du skapar ditt konto. Informationen du 

behöver lämna är ditt fullständiga namn, skapa ett användarID (Viktigt att ditt namn står i 

användarID:t som det gör på bilden under) och skapa ett lösenord. Det ser ut såhär: 
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Hitta till rätt möte 
Det första du behöver göra är att hitta rätt möte. Du ska ha fått en länk till ditt möte i ett mail. 

Mailet har skickats till den mailadress som du angett hos den organisation som håller mötet. Leta 

först efter detta mail. Om det inte ligger i din inkorg, så titta i skräppost-mappen. Om du ändå inte 

hittar något mail så kontakta mötesarrangören för en ny länk. 

 

Du kan även logga in på din mötesinstans, det brukar vara xxx.voteit.se - där xxx är organisationens 

unika adress. 

 

När du kommit in på sidan så väljer du rätt möte i listan. 

 

 
Såhär ska det se ut när du kommit till startsidan. 
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Mötesordning 
När du kommit in i mötet så kan du se mötesordningen till vänster under fliken “Dagordning”. Här 

ser du vilken punkt som pågår just nu under “Pågående”, vilka punkter som väntar på att avhandlas 

under “Kommande” och de punkter som är klara under “Avslutad”.  
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Pågående punkt 
Gå in i den pågående punkten för att delta. I punkten finns talarlistan (1) och du kan läsa andras och 

lägga till egna förslag (2) samt delta i diskussion (3).  

 

Kommande punkter / dagordning 
Under dagordning ser du alla punkter som kommer upp under mötet. Under kommande har du 

resterande dagordningspunkter och under avslutad har du de som är avklarade. Du kan alltid gå 

tillbaka för att se vilka beslut som har tagits. 
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Allmänna förslag 
Längre ned i förslagskolumnen finns möjligheten att lämna förslag. Tryck på “Lägg till förslag” under 

spalten “Förslag” för att bidra med ett eget förslag. Tryck på “Spara”.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textändringsförslag 
I vissa fall finns det texter som ska beslutas om och det kallas för brödtext i VoteIT, exempelvis under 

ändring av ett principprogram. Du lägger förslag på texten genom att klicka på lägg till förslag vid det 

stycke som ändringen berör, på så sätt kan du kan ändra vilket ord eller vilken mening man vill och 

då skapas automatiskt förslaget. Det kan exempelvis handla om att helt stryka ett stycke, lägga till 

ett helt nytt stycke eller ändra i befintlig text. 
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Diskussion 
Du kan även föra diskussion genom att trycka på “Nytt inlägg” under spalten “Diskussion”. Skriv ned 

dina argument och tryck på “Spara”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talarlista 
När talarlistan är öppen kan du ställa dig i kö för att få tala. Detta gör du genom att trycka på den 

gröna knappen “Sätt upp dig”. Knappen blir då orange och du kan se hur många som är före dig i 

kön. Om du ångrar dig och inte längre vill tala så trycker du på den orangea knappen, där det nu 

istället står “Stryk dig”. 
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Omröstningar 
(1).När det är dags för en omröstning dyker denna upp överst i den pågående punkten  

(2). Man kan också se att en omröstning har startats genom att en grön 1:a dyker upp i fliken som 

heter “omröstningar”. Här hittar du även alla pågeånde omröstningar.  

Omröstningarna bygger på de förslag som lagts av mötets medlemmar, eller exempelvis en 

valberedningens förslag. 

(3). För att rösta, tryck på den gröna knappen där det står “Rösta”  
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Det finns olika system för omröstning i VoteIt som lämpar sig för olika typer av omröstningar. Vilken 

typ av omröstningsmetod som används står i omröstningen (4). 

 
 

 

Nedan följer de olika typer av vanliga omröstningsmetoder 

Kombinerad enkel 
Den vanligaste formen av omröstning. I Kombinerad enkel har du tre olika alternativ när du röstar på 

förslag; bifall, avslag eller avstå. Oftast används kombinerad enkel för att rösta igenom flera förslag 

som inte motstrider varandra. 
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Majoritet 
Majoritetsomröstning används när två förslag står emot varandra. Du röstar på det förslag som tilltalar 

dig mest. 
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Schulze 
Schulze används när ett förslag ska röstas fram och det finns fler än tre förslag. Vid användning av 

Schulze får du dela ut stjärnor i en skala på 0-5, där 5 stjärnor betyder att du tycker mycket om 

förslaget och 0 stjärnor betyder att du inte tycker om förslaget. Du kan ge olika förslag lika många 

stjärnor om du tycker att de är likvärdiga. Förslaget som får flest stjärnor vinner omröstningen. 

 

Skotsk STV 
Skotsk STV (single transferable vote) används vanligtvis vid val av ledamöter. Du får rangordna de 

föreslagna personerna i en lista och VoteIt räknar automatiskt ut vilka av förslagen som rankas 

högst.  

 

Om du vill se exakt hur STV går till finns en bra video (dock på engelska) här:  

https://www.youtube.com/watch?v=P38Y4VG1Ibo 

https://www.youtube.com/watch?v=P38Y4VG1Ibo


 

Rainy Lab AB 

Södra Larmgatan 6  

411 16 Göteborg 

www.rainylab.se 

max@rainylab.se 

 

 

 


	Få tillgång
	Skapa konto
	Hitta till rätt möte
	Mötesordning
	Pågående punkt
	Kommande punkter / dagordning
	Allmänna förslag
	Textändringsförslag
	Diskussion
	Talarlista
	Omröstningar
	Kombinerad enkel
	Majoritet
	Schulze
	Skotsk STV


