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För att kunna logga in i systemet VoteIT och få tillgång till  stämman behöver du ett konto. 

Registrera ditt konto på scout.voteit.se genom att klicka på ”Logga in till Scouterna” högst 

upp till höger. Du får ett bekräftelsemejl skickat till din angivna e-postadress med en länk för 

att slutföra registreringen. 

Om du är ombud så använd samma mejladress som är registrerad i Scoutnet för att få rätt 

behörighet. 

Om du hade ett konto i den tidigare versionen så finns din mejladress redan i systemet och 

du kommer då åt tidigare möten. 

Om du hade ett konto sedan tidigare men har en annan mejladress registrerad i Scoutnet så 

kan du lägga till den genom att logga in och klicka på ditt namn högst upp till höger och 

välja ”Hantera konto”. Klicka sedan på ”Redigera användardata” och lägg till den aktuella 

mejladressen. 

Om du redan har ett konto på VoteIT loggar du in genom att klicka på ”Logga in” höst upp 

till höger i menyn på sidan: https://scout.voteit.se/ . Du kan logga in med din e-postadress 

och lösenord eller genom att få ett mejl med en inloggningslänk. 

När mötet är igång finns det att hitta under “Hitta möte” på högersidan. Då får du tillgång 

att läsa och diskutera punkterna. 

https://scout.voteit.se/


 
 

 

2 (2) 
 

Dagordningen beskriver vilka punkter som ska behandlas på stämman.  

Alla dagordningspunkter ligger antingen som Pågående, Kommande eller Avslutad. En 

dagordningspunkt ligger som pågående bara under tiden som vi behandlar den i plenum. Du 

kan lägga förslag och diskutera i alla dagordningspunkter under den tiden som beslutas i 

förhandlingsordningen. 

Det är öppet för alla deltagare på stämman att diskutera de dagordningspunkter som finns. 

Ombud, distriktsstyrelse, revisorer och valberedningen har rätt att lägga förslag (tidigare 

kallat yrkanderätt). Nya förslag måste ha direkt anknytning till den aktuella 

dagordningspunkten. Tänk på att formulera tydliga att-satser. Om du vill ha med ett 

argument för ditt förslag så lägger du det som ett diskussionsinlägg.  

Alla förslag får en hashtag. Genom att klicka på hashtagen får du upp bara det som rör just 

det förslaget, både diskussionsinlägg och förslag. På samma sätt kan du klicka på dina egna 

inlägg och din egen hashtag för att se alla dina förslag och inlägg. 

Omröstningar läggs upp av mötesordförande. För att kunna rösta måste du vara inloggad i 

systemet samt närvaromarkera dig när mötesordföranden uppmanar till det. Om ni inte 

närvaromarkerar er så kan ni inte rösta i den omröstningen. Observera att ni måste vara på 

plats för att få rösta. 

Du kan reservera dig mot ett beslut genom att lägga in “#reservation” i diskussionsinlägget 

på den punkt du vill reservera dig mot. Skriv gärna anledningen varför du vill reservera dig.  

 

Har du frågor om VoteIT? Mejla djsupport@scouterna.se  
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