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Overordnede retningslinjer & forbehold 
i forbindelse med digital afstemning 

ved opstillingsmødet den 26. oktober. 
 

1. Den digitale afstemning er på forsøgsbasis. Et papir-valg kan blive en 
nødvendighed, hvorfor fysisk fremmøde er påkrævet, hvis man vil være 
100 % sikker på at kunne stemme. Det er på de vilkår, man vælger at 
stemme digitalt. 

 
2. Hvis man ikke kan få digital afstemning til at virke, og man ikke er tilstede 

ved opstillingsmødet, så har man ikke mulighed for at få hjælp. Derved 
mister man sin mulighed for at stemme. 

 
3. Der afstemmes også digitalt ved det fysiske opstillingsmøde. Her har man 

mulighed for at få hjælp. Desuden vil der være mulighed for at stemme 
med papir, hvis man ønsker dette. Får man udleveret papir til afstemning 
slettes ens mulighed for at stemme digitalt. Ens stemmeafgivelse er stadig 
anonym. 

 
4. Digital afstemning foregår simultant med de fysiske afstemninger. Dog vil 

der ikke blive stemt digitalt om valg af dirigenter og referenter. Dette er 
op til de fremmødte. 

 
5. Der bliver sendt en mail, når en valghandling går i gang. 

 
6. Det kræver adgang til internettet og en enhed, der kan vise Assembly 

Votings hjemmeside korrekt, for at man kan stemme. Dette er 
medlemmets eget ansvar. 

 
7. Hvis nogen betvivler resultatet, så forholder vi os til denne tvivl og handler 

på den. Ganske som vi ville, hvis det var med papir. Alt efter tvivlens 
karakter, så vil Assembly Voting blive involveret og undersøge sagen. 

 
8. Vi vil sende en mail til den mailadresse, som vi har i AlleOS. Det er det 

enkelte medlems ansvar, at den mailadresse er korrekt, og at den kan 
tilgås ved afstemningen. 

 
9. Vi sætter systemet op til de muligheder, der er for afstemning jf. evt. 

indkommende indstillinger. 
 

10. En digital stemme vægter ligeså meget som en fysisk stemme. 
 

11. Det er til en hver tid op til dirigenterne at tage stilling til og beslutning om 
aftenens forløb og input fra salen. 


