Stöd för röstning på webbplatsen

Så här röstar du!
Konto för inloggning på Vårdförbundets webbplats är nödvändigt för att kunna rösta.

Du som har ett inloggningskonto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Logga in som vanligt på Vårdförbundets webbplats.
Klicka på den orange-vita rutan i övre högra hörnet med ditt namn.
Ett nytt fönster med dina tjänster öppnas.
Klicka på rubriken ”Mina tjänster”
Klicka på den rosa-röda rutan med två händer som det står ”Röstning” på.
Webbröstningen öppnar i ett nytt fönster.
Välj den/de kandidater du önskar rösta på. Hur många som ska väljas till varje uppdrag
står i uppdragets rubrik. Du väljer själv om du vill rösta på färre kandidater.
8. För att välja/rösta på en kandidat så klickar du på namnet. För att ta bort valet klickar du
igen.
9. Klicka på ”Rösta” Din röstning är klar, du kommer tillbaka till startsidan. Vill du ändra din
röst har du 10 minuter på dig att göra detta.

Du som har inloggningskonto men har glömt användarnamn och/eller lösenord:
1. Klicka på ”Logga in” i högerspalten.
2. Fyll inte i några uppgifter i inloggningsrutan som kommer upp, utan klicka på länken
”Glömt lösenord?” och följ instruktionerna.
3. När du kan logga in på nytt följ instruktionerna överst i detta dokument.
Vänta inte till sista minuten med att skaffa nytt användarnamn/lösen!

Du som inte har ett inloggningskonto:
1. Klicka på ”Logga in” i högerspalten.
2. Klicka på blå länk ”Skapa ett konto” och följ instruktionerna.
3. När du har ett konto följ instruktionerna ovan.
Vänta inte till sista minuten med att skaffa konto!

OBS! Kommer det upp en dialogruta med text om popup-fönster så måste du
tillåta popup-fönster från www.vardforbundet.se för att röstfunktionen ska
fungera!
Vill du ha ytterligare hjälp är du välkommen till Bangårdsgatan 4 A, ring först
0771-420 420 och be om kontakt med avdelning Uppsala så kommer vi överens om en tidpunkt
när du kan besöka oss.
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