
 

Omröstningsförfarandet 
 
Acklamation 
Om inte votering begärs sker omröstningen genom acklamation. Vi kommer inte att 
använda oss av mikrofonerna under omröstningen utan istället använda oss av ett 
röstningsförfarande genom Zoom.  
 

 
 
 
Klicka på Participants och deltagarlistan blir synlig.  
 
 

 
 
 
Längst ned på deltagarlistan finns dessa symboler synliga. För att rösta Ja trycker du på 
den gröna knappen och för att rösta Nej klickar du på den röda. Inför varje omröstning 
kommer de digitalt ansvariga att ta bort de gamla rösterna, och det är inte tillåtet att rösta 
innan ordföranden säger till. Ordföranden kommer formulera samtliga frågor så att de går 
att besvara med antingen ja eller nej. Omröstningen är öppen i 30 sekunder, eller tills alla 
deltagare har röstat.  
 
Vid personval med endast en kandidat per post kommer acklamation att användas (om 
inte sluten omröstning begärs). Om det finns fler än en kandidat per post, vänligen se 
nedan under Sluten omröstning. 
 
Sluten omröstning  
Om sluten omröstning begärs kommer alla deltagare få upp en särskild omröstning i 
Zoom med flera svarsalternativ (”Poll”). Det kommer endast vara möjligt att rösta på ett av 
alternativen om det enbart är val till en post. Är det val till två poster måste du själv se till 
att enbart välja max två stycken. Röstar du för flera kommer inte resultatet att godkännas, 
och omröstningen görs om. För att se till att enbart röstberättigade deltar i omröstningen 
kommer övriga mötesdeltagare – alltså de adjungerade – att placeras i ett väntrum under 
tiden för omröstningen. Omröstningen kommer att avslutas efter antingen 30 sekunder 
eller efter att alla röstberättigade har avlagt sin röst. Omröstningen kommer vara helt 
anonym, vilket innebär att ingen – inte ens de digitalt ansvariga eller rösträknarna – 
kommer kunna se vem som röstat på vad. Under omröstningen kommer resultatet att 
delas med de digitalt ansvariga och rösträknarna. Fördelningen av rösterna kommer inte 
att delas med årsmötet, utan endast det alternativ som vinner omröstningen kommer att 
tillkännages.  
 




