Information om Nomineringsprocess och Provval
för Miljöpartiet i Umeå 2013/2014
Här får du information om hur du kan nominera dig själv eller någon annan till att stå
med på Miljöpartiets lista till Umeå kommunfullmäktige nästa år!
Denna information går ut till alla medlemmar. Den går ut som ett digitalt utskick till de
medlemmar som vi har en registrerad e-post till. Om vi saknar en e-postadress till dig
har du fått informationen i pappersform per post.
Om du vill meddela oss din e-postadress eller har andra frågor kring
medlemsregistret tar du kontakt med vår politiska sekreterare Linnea Öhman:
linnea.ohman@umea.se
Du är också välkommen att höra av dig till vårt kontor:
090-163035

Nomineringsperioden börjar den 1 december 2013 och pågår till och med den
20 december. Alla som har varit medlem i Miljöpartiet i Umeå senast den 1
november 2013 har rätt att nominera sig själv eller andra till och med den 20
december. Endast de medlemmar som är folkbokförda i Umeå kommun får
nomineras. Alla kandidater ska skicka in svar på kandidatfrågor innan den 1 januari.
Valberedningen kommer att bjuda in till ett informationsmöte söndagen den 15
december. Där kommer det också att finnas nomineringsblanketter att fylla i på plats
för dem som vill. Alla medlemmar är välkomna med frågor om hela processen då!
Provvalet börjar den 15 januari 2014 och pågår till och med den 30 januari. Den
medlem som har rätt att delta i nomineringsprocessen har också rätt att delta i
provvalet. Senast den 15 januari kommer provvalshandlingarna att skickas ut till de
medlemmar som har rätt att delta i provvalet. I dessa handlingar kommer även en
sammanställning av kandidaterna att skickas med från valberedningen.
Kandidatsammanställning och röstsedlar skickas endast ut med e-post! Om du
vill ha detta i pappersformat med post ska du meddela valberedningen senast
den 1 januari 2014.
Valberedningen tar emot alla nomineringar och administrerar provvalet. Ett förslag till
valsedel kommer att tas fram av valberedningen med provvalsresultatet som
underlag. Förslaget kommer att skickas ut till alla medlemmar senast en vecka innan
årsmötet. Årsmötet beslutar om valsedeln.

Easy Vote – den digitala plattformen för nomineringsprocess och provval
Nominering, kandidering och röstning i provvalet sker i första hand på nätet. Vi
använder oss av Miljöpartiets plattform Easy Vote. Här är länken till vår
valhemsida: https://mpvasterbotten.easyvote.se Klicka dig vidare till ”MP Umeå”.
Du loggar in med din e-postadress och ditt mobilnummer. Är du inloggad och inaktiv
en längre tid blir du automatiskt utloggad men det är bara att logga in igen.
Kan du inte logga in kan det bero på att vi har fel e-postadress eller fel
mobiltelefonnummer i medlemsregistret. Kontakta vår politiska sekreterare! Det kan
också bero på att du inte är upptagen i röstlängden eftersom du inte var medlem
senast den 1 november 2013, vilket krävs enligt beslut från extra årsmötet i juni
2013.
Nominera någon annan
För att nominera någon går du in på vår valhemsida
https://mpvasterbotten.easyvote.se. Klicka på länken till MP Umeå. Där har du en
länk till ”nomineringsblankett”, klicka på den. Fyll i alla uppgifter och klicka på ”skicka
in”. Du kan också nominera någon via mail till valberedningen (umeavalberedning@mp.se). Alla nominerade kommer att bli tillfrågade om de accepterar
nomineringen.
Kandidera själv
Överst på valplattformen har du en meny med valen ”start”, ”skapa kandidatsida”,
”mina val” osv. För att kandidera klickar du på "skapa kandidatsida". Fyll i
kandidatfrågorna, max 260 tecken. Det finns en räknare vid varje fråga som visar
antal kvarvarande tecken. Går du över 260 tecken kan du inte klicka ”kandidera".
Skriv en presentation med max 1000 tecken. Ladda upp ett foto i storlek 60x80 mm
(bredd x höjd). Läs kandidatkontraktet och ge ditt medgivande. När du har skapat din
kandidatsida byter knappen "skapa kandidatsida" namn till "min kandidatsida".
Dra tillbaka kandidatur
Du kan när du vill dra tillbaka din kandidatur. För att göra det går du till "min
kandidatsida". Klicka på "redigera kandidaturer" för det val du vill dra tillbaka
din kandidatur och välj "dra tillbaka kandidatur".
Offentlig information
Informationen om kandidaterna är öppen för allmänheten. Alla kan läsa
informationen utan att logga in. Den som har skrivit in informationen samtycker till att
den publiceras.
För frågor och svar om Easy Vote kan du följa den här länken:
http://www.easyvote.se/produkten/faq

Nominering och kandidering per post
Om du inte har möjlighet att använda dig av den digitala plattformen för nominering
och kandidering kan du skicka in nomineringsblanketten eller kandidatblanketten. För
nominering av en annan medlem används nomineringsblanketten och för att
kandidera själv används kandidatblanketten. Blanketterna går att beställa från
valberedningen och finns på vår medlemswebb, http://umea.medlem.mp.se.
Skicka in din blankett till:
Miljöpartiet de gröna i Umeå
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
Du kan också skicka ett mail till valberedningen (umea-valberedning@mp.se) med
din nominering. Alla nominerade kommer att bli tillfrågade om de accepterar
nomineringen. Om du blivit nominerad ska du skicka in kandidatblanketten
innan den 1 januari!
Under provvalet kommer det att finnas möjlighet att poströsta.

Mer information om röstning i provvalet kommer senare! Nu fokuserar vi på
nomineringsprocessen.

Om du undrar något kring nomineringsprocess eller provval, tveka inte att höra
av dig till valberedningen.
umea-valberedning@mp.se
076 853 94 33
Elsa Hort, sammankallande i valberedningen

Ha ett bra val!

