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Instruktion för elektronisk röstning vid val till
styrelse i lokal Saco-S-förening
Saco-S-föreningar, som enligt sina stadgar kan använda elektronisk röstning vid val
till styrelse, ska med hjälp av sitt kontaktförbund genomföra valet enligt följande instruktion.
Grundläggande om elektronisk röstning
Röstningen genomförs tekniskt genom en enkät som administreras av kontaktförbundet. En avgiven röst är bindande och kan inte återkallas. Systemet ska säkerställa att
man kan rösta med bevarande av rösthemligheten och inte mer än en gång.
Röstlängd
Röstlängden utgörs av en lista över föreningens samtliga medlemmar. Kontaktförbundet ansvarar för att listan är komplett. Som underlag kan användas uppgifter ur
den partsgemensamma statistiken eller annat underlag som kan fås av arbetsgivaren
och stämmas av mot Saco-S medlemsregister.
Den information som ska finnas i röstlängden (respondentlistan) är:
 Personnummer
 Förnamn
 Efternamn
 E-post-adress
Några praktiska frågor
Genomförande av ett elektroniskt val kräver förberedelsearbete som måste påbörjas i
god tid. Följande punkter är mest tidskrävande och tidskritiska:
 Valberedningens förslag ska vara klart
 Webbenkäten ska skapas och testas
 En röstlängd ska tas fram
 Myndigheten ska informeras så att e-postutskick inte fastnar i spam-filter
 E-postutskick testas
Kallelse, röstning och årsmöteshandlingar
Enkäten ska innehålla en informationssida med fakta om röstningen samt frågor om
val av ordförande och övriga ledamöter.
Den röstberättigade medlemmen ska kunna nå sin röstningsenkät genom att klicka på
en personlig länk som skickas ut via e-post från enkätsystemet. E-brevet är den faktiska kallelsen till årsmötet och skall därför rubriceras så. I e-brevet ska också finnas
en länk till en allmän information om mötet (tid och plats osv), liksom årsmöteshandlingarna d.v.s. föredragningslista, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, ev.
andra handlingar och kontaktuppgifter till någon ansvarig vid frågor.

Saco-S instruktion för elektronisk röstning. Fastställd av representantskapet 2014-11-19

Sid 2

Saco-S

Valberedningens förslag och övriga nominerade ska finnas angivna i ett särskilt valformulär enligt modell på sista sidan. Om det enligt föreningens stadgar är möjligt att
rösta på en person som inte nominerats till valberedningen ska detta vara möjligt i
formuläret, annars inte. Det ska finnas en teknisk begränsning så att man inte kan
rösta på fler än det stadgereglerade antalet styrelseledamöter.
Enkäten ska avslutas med ett besked om att röstningen är avslutad.
Hantering av returnerade e-postmeddelande
Sannolikt får man en del studsar vid e-postutskicket. Vid utskick av e-postmeddelandena måste man därför ange en returadress för ev studsar och frågor. Dessa måste
tas omhand på något sätt så att kallelsen når medlemmen på något annat sätt.
Tidsperiod för röstning
E-postutskicket görs så att stadgarnas kallelsetid hålls. Röstningen öppnar så snart
kallelsen gått ut. Röstningen stängs vid midnatt dagen före årsmötet så att kontaktförbundet hinner med att ta fram och överlämna röstningsresultatet till rösträknarna
före årsmötet.
Röstning vid årsmötet
Vill man inte rösta elektroniskt ska man kunna rösta på plats på själva årsmötet. Som
valsedel används ett vitt papper på vilket medlemmen anger sina val på ett sätt som
liknar det elektroniska valformuläret och lämnas i ett slutet kuvert till den som ansvarar för valet vid mötet (ordförande eller valförrättare/rösträknare). Den ansvarige
kontrollerar mot röstlängden (se nedan) att den röstande medlemmen inte redan röstat elektroniskt.
Redovisning av röstresultat
När enkäten är stängd för röstning tar kontaktförbundet ut en rapport över resultatet.
Fördelningen av kandidaternas röster, ett s.k. röstprotokoll, sammanställs i ett dokument som bör undertecknas av en ansvarig tjänsteman på förbundet. Röstlängden,
kompletterad med vilka som röstat, tas fram ur systemet.
Röstprotokoll och röstlängd och överlämnas till mötets ordförande eller rösträknarna.
Resultatet från den elektroniska röstningen får inte avslöjas innan manuell röstning
har kunnat genomföras på årsmötet. Röstprotokollet ska därför lämnas i förslutet kuvert eller på ett elektroniskt säkert sätt, t ex i en lösenordsskyddad fil. Om röstlängden skickas med e-post ska också den skyddas, t ex i en fil med lösenord.
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Val till styrelsen i Saco-S-föreningen
vid x-myndigheten 2014

Val av ordförande
Valberedningens förslag
o Lisa Persson
Övriga nominerade
o Per Larsson
o Naguib Mahfouz

Val av ledamöter
Valberedningens förslag
o Anders Andersson
o Leila El-Baradei
o Nisse Pärlemo
o Anna Persson Öhrn
Övriga nominerade
o Johan Svensson
o Per Andersson
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