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Anvisningar för elektroniskt röstsystem
Sammanfattning 
Genom en ändring i Visions stadgar vid förbundsmötet 2016 är det möjligt att genomföra val till 
styrelser i avdelningar, klubbar och sektioner genom elektronisk omröstning s.k. webbomröstning. 
Sedan tidigare har det också varit möjligt att genomföra poströstning.  

Möjligheten att använda sig av elektronisk röstning (och poströstning) regleras i §2 Mom. 5 i Visions 
normalstadgar för avdelningar resp. klubbar. 

Förbundsmötet 2016 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar för 
elektroniskt röstsystem. 

Syftet är att bredda demokratin och ge fler medlemmar möjlighet att påverka vilka som väljs till 
styrelsen eller övriga poster. Svarsfrekvensen kan vara betydligt högre än det antal medlemmar som 
besöker ett fysiskt årsmöte. 

Webbomröstning kan genomföras med hjälp av Visions enkätverktyg eller annat tillgängligt 
enkätverktyg. Nedan beskrivs hur arbetet med en webbomröstning kan gå till. 

För att få tillgång till Visions enkätverktyg kontaktar företrädare för valutskottet förbundet. 

Anvisningar för elektroniskt röstsystem 
I enlighet med Visions valordning ska val som äger rum vid avdelnings-, klubb-, sektions- eller 
sektionsklubbmöte förberedas av valutskott/valberedning. 

Hanteringsordning 
• Valutskottet skall senast två månader före årsmöte ge besked tex genom mejl eller

annonsering till medlemmarna om förestående val och sista dag för att inlämna förslag till
valutskottet.

• Valutskottet ska kontrollera att nominerade kandidater är valbara.

• Valutskottet får själv nominera kandidater även efter detta datum.

• Valutskottet ska sedan arbeta fram sitt förslag till styrelse.

• Samla in mejladresser till röstberättigade.

• Valutskottets förslag samt samtliga övriga nominerade samt vilket uppdrag de nominerats till
sammanställs i en enkät som senaste 21 dagar innan mötet skickas till röstberättigade
medlemmar.

• Röstningen ska vara öppen fram till 7 dagar innan årsmötet.

• Medlemmar som inte har möjlighet att rösta via elektroniskt röstsystem ska kunna rösta via
post.



• Efter genomförd omröstning sammaställer valutskottet resultatet som sedan presenteras på
årsmötet. Såväl antalet röstberättigade samt antalet avgivna röster ska redovisas.

Anmärkning 
Om webbomröstning genomförs ska val inte förrättas på årsmötet 

Ovanstående anvisningar kan också tillämpas vid ren 
poströstning 
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