
 
 

 
 
 

Kort introduktion till årsmöte i VoteIT 

Dagordningen 

När du loggat in i VoteIT kommer du till startsidan med de möten du är inbjuden till. 
Du hittar mötena under Pågående, Kommande eller Avslutad, beroende på när du loggar 
in. När du klickat på mötet kommer du till mötets startsida. Till vänster hittar du då 
fliken Dagordning och där ser du vilka punkter som är Pågående, Kommande och 
Avslutade. 

 
 
 
I respektive punkt på dagordningen kan du lägga förslag och diskutera med andra 
deltagare i årsmötet. Varje nytt förslaginlägg får en hashtagg (#) och trycker du på den 
så hittar du alla inlägg som är relaterade till varandra. På detta sätt blir det tydligt vilket 
förslag som någon kommenterat. När du svarar på någons diskussionsinlägg blir den 
användaren taggad och får ett mejl att någon svarat på deras inlägg..  
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Var uppmärksam på när förslagsstopp är för respektive punkt.. Då stängs punkten för 
nya förslag och öppnas upp för omröstning istället. Mer specifikt program återfinns på 
respektive avdelnings/klubbs årsmötessida på webben. 
 

Omröstning 

 
Du hittar alla omröstningar i en egen flik: 
 

 
Tryck på den omröstning du vill rösta i för att delta i röstningen. Varje omröstning finns 
även på den relevanta dagordningspunkten. 
 
I VoteIT ser inte alla deltagare vem som har röstat på vad, däremot är det öppet och 
tydligt hur rösterna fördelats. Varje medlem har varsin röst. 
 

Metoder för omröstning 

 
• Vid beslut där årsmötet ska välja 2 eller fler förslag av 3 eller fler, t ex 2 

ledamöter till avdelningsstyrelsen men det finns 4 förslag, används metoden 
Skotsk STV. Valberedningens förslag markeras tydligt med valberedningen 
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som förslagsställare. Alla medlemmar röstar genom att rangordna valfritt antal 
kandidater. Det går att välja att inte rangordna en kandidat, vilket automatiskt 
sätter dem på sista möjliga plats på röstsedeln. 

 
• Vid beslut där förslag behöver slås ut för att hitta ett vinnande förslag används 

Schulze-metoden. Metoden innebär att du rankar förslag med hjälp av stjärnor. 
Det förslag du gillar bäst ger du flest stjärnor. Om du inte gillar ett förslag alls, 
ger du det inga stjärnor. Ett förlag du tycker är ganska bra ger du färre stjärnor 
än det du tycker är bäst. Det förslag som har rankats högst är det vinnande 
förslaget. 
 

• Omröstningar där det finns flera yrkanden som inte står emot varandra avgörs 
genom kombinerad enkel i VoteIt där du kan rösta bifall, avslag eller avstå på 
vart och ett av yrkandena i samma omröstning. 
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