
Teknisk manual
Direktdemokraternas årsmöte 

2014
2014-10-20 – 2014-11-16



Avsnitt 1 – Hitta årsmötet

1. Gå till www.medlem.direktdemokraterna.se   

2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord som du har 
fått mailat till dig. 

3. Saknar du användarnamn och lösenord kontaktar du 
medlemssupporten: medlem@direktdemokraterna.se 

http://www.medlem.direktdemokraterna.se/
mailto:medlem@direktdemokraterna.se


4. Klicka på Årsmöte 2014

Avsnitt 2 – Navigera i forumet för 
årsmötet

1. Nu listas flera olika ämnen som för tillfället diskuteras eller 
lagts upp för diskussion. Du kan se hur många medlemmar 
som har gjort inlägg (Deltagare) samt hur många inlägg 
som gjorts totalt i ämnet. Du kan även se när senaste 
inlägget gjordes (Senast aktivitet).



2. Det finns två olika typer av ämnen. De som har en orange 
bakgrund är ”klistrade” ämnen som ansvariga har utsett 
till extra viktiga. Läs gärna igenom dessa ämnen innan du 
bläddrar bland övriga ämnen.



3. När den här manualen skrivs finns tre sidor med ämnen. 
Du når olika sidor genom att klicka på siffrorna högst upp 
till höger (de inringade).

Avsnitt 3 – Läsa och kommentera ämnen

1. Klicka på det ämne du vill läsa om och kommentera.

2. De olika inlägg som gjorts visas nu med det äldsta inlägget 
först.

3. Gillar du något visst inlägg klickar du på ”Gilla” längst upp 
till höger.



4. Vill du kommentera något ämne gör du det längst ner.

5. När du kommenterat, klickar du på ”SKICKA” som finns 
under rutan där du skrivit din kommentar.
- Etiketter används inte så detta kan du hoppa över.
- Klickar du i rutan ”Meddela mig via mail vid svar” får du ett mail 
när någon mer har kommenterat ämnet.

Avsnitt 4 – Dagordningen

Nu, när du har koll på hur forumet fungerar, bör du besöka 
dagordningen. 



1. Se till att du inte är inne i något ämne, utan är i själva 
forumet för årsmötet. Klicka på ”Dagordning”.



2. De orange-färgade orden är länkar direkt till ämnen du kan 
läsa. 
Kommentera gärna ämnen du tycker är viktiga. 

Avsnitt 5 – Omröstningar

1. Om konsensus råder i ett visst ämne så tas beslut utan 
omröstning.



2. Om det ej råder konsensus kommer omröstning ske i GOV, 
som är Direktdemokraternas interna röstsystem för 
medlemmar. Du når GOV genom att klicka på 
”OMRÖSTNINGAR” högst upp till höger, oavsett var du 
befinner dig i forumet. 
(Använder du din mobil är det inte säkert att knappen 
ligger uppe till höger. Scrolla ner så långt du kan i mobilen 
så hittar du säkert knappen där.)

3. Första gången du besöker GOV möts du antagligen av 
sidan nedan. 



Klicka på ”Klicka här för att visa aktuella omröstningar”

4. Välj här att ”Gå med” i Riks. Det är där samtliga 
omröstningar avgörs under årsmötet.

5. För att rösta klickar du först på den omröstning du vill 
medverka i.



6. Rösta på det som känns bäst genom att klicka på någon av 
de färgade knapparna längre ner.


