
   
 

   
 

Direktiv för telefonröstning 
 

Röstningarna och valen med textmeddelanden 

Röstningarna vid årsmötet sker även detta år med textmeddelanden. Då röstningen inleds får alla 

officiella representanter ett textmeddelande där man kan se vilket ärende det gäller och 

alternativen. Röstningen sker genom att man skriver i svaret på textmeddelandet 

röstningsalternativets tecken, d.v.s. A, B, C osv. I meddelande får man inte skriva något annat. 

Bokstavsstorleken har ingen betydelse, dvs i röstningsresultatet tas i beaktande såväl A som a. Då ni 

svarat på meddelandet, kvitterar röstningssystemet att svaret kommit fram med meddelandet ”Din 

röst är registrerad”. 

Då anmälningstiden gått ut 7.6.2021 sänder man från systemet ett välkomstmeddelande på vilket 

man begär svar. Meddelandet kommer till alla under tisdagen 8.6.2021. På det här sättet säkerställer 

man de officiella representanternas röstningsmöjlighet. 

Ifall du inte får välkomstmeddelandet kan du kontakta  

• Markku Patrikainen, markku@patrikainen.info eller 040 028 0859 

• Kari-Pekka Kenakkala, kari-pekka.kenakkala@outlook.com, 050 506 0590 

Mötets röstningsrutiner 

1. Ordföranden meddelar ”koden” för röstningsalternativet eller valets person, som sända med 

textmeddelande (visas även som infovisning). ”Koderna” är bokstäver från början av alfabetet, 

t.ex. A, B och C. Bokstavsstorleken har ingen betydelse. 

2. Ordföranden meddelar att röstningen börjar och då får den officiella representanten ett 

meddelande i telefonen där man berättar om röstningen och alternativen. 

3. Genast då man får textmeddelandet i mobiltelefonen kan man utföra röstningen. 

4. Då röstningen pågår, svarar systemet på ditt meddelande: ”Din röst är registrerad” 

5. Efter att ordföranden har konstaterat att röstningen har avslutats, tas inte meddelande mera i 

beaktande av röstningsresultatet. 

6. Systemet förhindrar att man flera gånger deltar i den aktuella röstningen. Med andra ord, endast 

den första röstningen tas i beaktande d.v.s. det finns inte möjlighet att ändra åsikt. 

7. Ordföranden påbörjar inte en ny röstningsomgång innan man fått lov av systemets övervakare 

att inleda en ny röstning. 

8. Ordföranden meddelar röstnings- eller valresultatet omedelbart efter det att 

röstningen/röstningarna har avslutats. 
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