
Manual VoteIT.  

För att använda VoteIT behöver man ha tillgång till en enhet, VoteIT fungerar främst bäst på dator, i andra 

hand fungerar en surfplatta. Så långt som möjligt använd andra webbläsare än internet explorer då det ofta 

fungerar dåligt.  

 

Adressen till vårt årsmöte på VoteIT är: 

https://svenskakyrkansunga.voteit.se/dam-2021-goteborg/ 

Om du stöter på svårigheter eller har frågor kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter finns längst ner i detta 

dokument samt i inbjudan.  

 

Logga in:  

Några dagar innan årsmöte kommer ni få en inbjudan till vote-it. Logga in och se att allt fungerar gärna ett par 

dagar innan. Inbjudan skickas till den mail ni angett i anmälan. I inbjudan finns en länk, använd denna för att 

komma till vårt möte.  

 

Om du redan har ett konto i Svenska Kyrkans Ungas avdelning av VoteIT kopplat till den e-postadress som 

inbjudan skickats till loggar du in med dessa uppgifter.  

Om du glömt lösenordet: 

https://svenskakyrkansunga.voteit.se/recover_password 

#Tips: Du måste använda den mail du fått inbjudan till när du återställer ditt lösenord. 

Om du är ny användare: 

Finns det inget konto kopplat till din e-postadress kommer ett felmeddelande, när du klickat på länken. Du 

ombeds att slutföra registreringen genom att ange förnamn, efternamn, användar-ID och ett lösenord. Notera 

dessa! 

Efter detta kommer du släppas in i VoteIT. Välj uppgifter som är enkla att komma ihåg.  

Behörighet: 

Ni som deltar i årsmötet har olika behörigheter i VoteIT i enlighet med sammanträdesordningen: 

1. Ombud- Yttrande-, yrkande-, nominerings-, reservations- och rösträtt. 

2. Distriktsstyrelsen- Yttrande-, yrkande- och reservationsrätt.  

3. Ersättare- Yttranderätt 

4. Övriga- Yttranderätt 

Vad ska vi göra i VoteIT?  

Om du använt VoteIT förut kommer du till höger se en 

lista på flera olika möten, både avslutande  

och kommande alternativt pågående.  

Leta här reda på DÅM 2021 Göteborg.  

 

Vi kommer använda VoteIT till att skicka in yrkande (förslag), 

nomineringar samt röstning.  

Varje punkt i dagordningen förekommer dock för att enkelt kunna hitta. 

Debatten kommer ske i Zoom. 

  

https://svenskakyrkansunga.voteit.se/dam-2021-goteborg/
https://svenskakyrkansunga.voteit.se/recover_password


Användning av VoteIT under årsmötet:  

Detta gör att vi nu ska gå igenom följande steg: 

1. Hur lägger man in ett nytt förslag i VoteIT? 

2. Hur röstar man i VoteIT? 

3. Hur kommer jag i kontakt med tekniker angående VoteIT? 

Vi börjar med att beskriva hur VoteIT standard sida ser ut och hur man navigerar där:  

 

 

 

1. Hur lägger man in ett nytt förslag i VoteIT?  

Här läggs både nomineringar och yrkande under förslag. 

 

Yrkanden:  

Yrkanden innebär att man vill ändra något i det redan givna  

förslaget. Om man exempelvis tycker att en attsats i en propostion vill 

ändras eller lägga till en attsats.  

Skriv exempelvis följande: ”föreslår att distriktsstyrelsen  

ska ha Jesus som tema för året”  

Nomineringar: 

En nominering ska skrivas under varje paragraf för rätt plats.  

Exempel: Vill du nominera någon till valberedning  

skriv det under paragrafen ”val av valberedning” 

Här i förslaget har Ida Liljeblad skrivit som valberedning  

men du som ombud räcker det med att du skriver 

 ”föreslår Namn Namn till valberedning”  

(Ditt namn kommer upp automatiskt)  

Kom ihåg att tryck på ”spara” så ditt förslag syns, se även till att den står som publicerad så alla ser.  

 

Här lägger man in ett eget förslag/yrkande 

Här kan man diskutera om man vill, vi ska inte 

använda denna del under årsmötet.  

Under varje paragraf 

återfinns en sida med 

omröstning, förslag  

och diskussion. 

Under denna flik ser ni  

dagordning och kan öppna  

den paragrafen vi ska  

genomföra en omröstning  

eller ni vill yrka 

under en viss paragraf. 



2. Hur röstar man i VoteIT?  

VoteIT erbjuder flera typer av omröstningar, i denna manual visas den som använder bifall/avslag.  

Systemet erbjuder också omröstningar med flera förslag, röstning mellan flera personer osv. Under mötet 

kommer vi använda olika röstningsförfaranden, denna manual beskriver bara hur du tar dig till röstningen och 

den enklaste form av röstning. När en annan typ av röstning används kommer den grundligt förklaras av 

presidiet, sedan kommer också en teströstning genomföras i början av mötet.  

 

 När en röstning pågår ser det ut på 

 följande sätt, där trycker man 

 enkelt på rösta! 

 

 

 

Då öppnas en nya sida där samtliga förslag finns, här finns två namn till två platser, om man vill att bägge ska 

väljas tryck på ordet bifall (betyder Ja) på båda namnen, man kan också rösta avslå eller avstå, eller rösta på 

bara en av personerna. När du är redo trycker du på Rösta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När röstningen är avslutad (Av presidiet) kan man se röstningsresultatet. Om röstningen inte är avslutad 

kommer det står att du kan ändra din röst, det kan du göra fram tills röstningen är avslutad. Vi kan också se hur 

många som röstat och på så vis avsluta röstningen när samtliga rösta.   



3. Hur kommer jag i kontakt med tekniker i VoteIT? 

VoteIT är ett nytt program där av uppmanar vi er att titta in innan årsmötet för att vi tillsammans ska vara 

förbereda. Vi kommer inte genomföra alla röstningar i VoteIT, men detta kommer tydligt klargöras under 

mötets gång.  

 

Om det dyker upp något kring VoteIT före, under eller efter mötet kontakta gärna:  

Kontaktuppgifter:  

Ida Liljeblad 

ida.liljeblad@svenskakyrkan.se  

073 030 69 32 

 

Under årsmötet finns också i VoteIT en paragraf under dagordningen i slutet av listan det står ”Frågor och 

hjälp”, skriv något där under diskussion eller förslag så återkopplar vi som arbetar i VoteIT så snabbt vi kan. Det 

går också bra att använda chatten i Zoom.  

 

mailto:ida.liljeblad@svenskakyrkan.se

