VOTEITGUIDE

Användarguide VoteIT inför FM
Motioner och förslag
Till vänster hittar du hela föredragningslistan med alla motioner och förslag. För att läsa
en motion eller ett förslag klickar du på namnet och sidan öppnas.
Skulle du inte se listan till vänster så klicka på ikonen längst upp till vänster för att ta
fram/dölja föredragningslistan.

Att lägga ett nytt förslag

Som ombud har du möjlighet att lägga ändrings- och tilläggsförslag.
För att lägga ett förslag klickar du på knappen Lägg ett förslag.
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En ruta med ordet föreslår ifyllt dyker upp. Låt det som redan står i rutan stå kvar! Fyll på
med ditt förslag som börjar med att

Kommentera ett förslag
För att kommentera ett förslag klickar du på rutan Kommentera under det aktuella förslaget. En ruta dyker då upp med en #-tagg förifylld. Låt det som redan står i rutan stå
kvar!

#-taggen som står håller ihop alla kommentarer kring ett specifikt förslag, så tar du
bort den förifyllda #-taggen tappar kommentaren sitt sammanhang och det blir svårt
att förstå vilken att-sats som kommentaren gäller. När du skrivit din kommentar och
valt spara så dyker kommentaren upp till höger runder rubriken Diskussion.
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För att enkelt kunna se alla kommentarer kring ett visst förslag kan du klicka på #taggen i det förslaget och en filtrering sker.
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Svara på ett diskussionsinlägg
Om du vill svara på ett diskussionsinlägg väljer du knappen Svara under aktuellt
diskussionsinlägg. En ruta öppnas då med förifyllt #-tagg och @namn på den som
skrivit det inlägg du svarar på. Låt det som redan står i rutan stå kvar! #-taggen är
för att fortsatt hålla ihop alla diskussioner som rör ett specifikt förslag. @namn gör
att personen som skrev inlägget nämns och därmed får ett e-postmeddelande om att
någon svarat på hens inlägg.

Nytt sen sist?
I föredragningslistan ser du symboler under namnet på motionen/förslaget. Efter
symbolerna finns en siffra som indikerar hur många förslag samt diskussionsinlägg
som finns. Nya förslag/diskussionsinlägg som till kommit sedan sist du var inloggad
markeras i den svarta cirkeln efter resektive symbol.
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