Information om Provval
för Miljöpartiet i Umeå 2014
Nu är nomineringen och kandideringen avslutad inför provvalet. Tack alla som
bidragit till att ta fram kandidater!
Om du har frågor angående provvalet eller utformningen av valsedeln till
kommunfullmäktige, ta kontakt med valberedningen:
umea-valberedning@mp.se
Frågor angående medlemsregistret skickas till vår politiska sekreterare Linnea
Öhman:
linnea.ohman@umea.se

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. En sammanställning av kandidaterna finns med i samma utskick som
denna information. För att lättare jämföra kandidaters svar och se exempelvis
könsfördelning på de som kandiderar, gå in på valplattformen
https://mpvasterbotten.easyvote.se.
Kandidatsammanställning och röstsedlar skickas endast ut med e-post! Om du
vill ha detta i pappersformat med post ska du meddela valberedningen.
Efter provvalet kommer valberedningen att ta fram ett förslag till valsedel 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 provvalet
Röstning i provvalet sker i första hand på nätet. Vi använder oss av valplattformen
Easy Vote. Här är länken till den: https://mpvasterbotten.easyvote.se
Klicka dig vidare till ”Ledamot i Provval till Umeå Kommunfullmäktige”.
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.

Att rösta på Easy Vote
Läs igenom presentationer och svar på frågor som varje kandidat lämnat. För att se
svar på kandidatfrågor, klicka på ”jämför kandidater”. För att se vem som svarat vad
kan du kryssa i rutan till höger ”visa svar med kandidat”. Du kan jämföra kandidater
utifrån ort eller kön. När du känner dig redo att rösta går du tillbaka till ”Ledamot i
Provval till Umeå kommunfullmäktige” och klickar på ”Rösta!”.
Du skall markera alla kandidater och sedan ändra ordningsföljden som du vill att den
skall se ut på listan. När du valt alla kandidater, klicka på "Rangordna" längst ner till
höger för att sätta ordningsföljden på listan. Du kan kryssa i "Visa bilder" för att göra
det lättare att komma ihåg kandidaterna. Kontrollera att ordningsföljden är som du
vill, annars flyttar du kandidater upp eller ner. När du har den ordningsföljd du vill,
klickar du på knappen ”Bekräfta din valsedel”, du får då upp en kontrollfråga om den
visade listan stämmer. Klicka på "Rösta", om det stämmer, annars "Avbryt" och gör
om.
Efter att du har lagt din röst, kan du inte ändra dig.

Dra tillbaka kandidatur
Du kan inte längre dra tillbaka din kandidatur på Easy Vote. Hör av dig till
valberedningen om du inte längre vill kandidera till att stå med på valsedeln till Umeå
kommunfullmäktige.

Om du undrar något kring provvalet, 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!

