Välkommen till Riksföreningen JAG:s och Brukarkoopertivet JAGs årsmöten 2022!
Även i år håller vi röstning och debatt för årsmötet via programmet VoteIT.
Syftet är att alla medlemmar ska få möjlighet att diskutera och debattera oavsett var i landet en bor,
och att vi på så sätt får ökad föreningsdemokrati och tillgänglighet.

Vi hoppas att du ska tycka om VoteIT, att vi ska få många bra diskussioner där och att vi även får se
dig på årsmötessändningen som sker digitalt enligt kallelsen och inbjudan som du hittar här.

Väl mött!
Styrelsen för Riksföreningen JAG och styrelsen för Brukarkooperativet JAG

Hålltider
13/5 till och med att punkten stänger under årsmötessändningen: Mötet öppnas i VoteIT och du kan
ta del av mötet och alla handlingar.
21 respektive 22/5: Årsmötessändning digitalt enligt inbjudan och kallelse.

Praktisk information – allt du behöver veta för att logga in och använda VoteIT
Du som fullvärdig medlem i Riksföreningen JAG och medlem i Brukarkooperativet JAG kommer i
början på maj få en inbjudan via e-post till VoteIT, var vänlig att registrera dig så snart du kan.
Endast fullvärdiga medlemmar i Riksföreningen JAG och medlemmar i Brukarkoopetivet JAG har
rösträtt, stödmedlemmar kan ta del av alla handlingar samt diskutera. Registreringslänk med rösträtt
skickas till dig som fullvärdig medlem. Viktigt är att du registrerar dig med ditt namn som
användarnamn. På så sätt kan vi se till att alla som ska rösta får möjlighet att göra det. Har du en
legal företrädare och vill att registreringslänken med rösträtt skickas till hen istället, hör av dig till
vj@jag.se så ordnar vi det.
När du har registrerat dig loggar du in i årsmötet via jag.voteit.se Viktigt är att du använder
jag.voteit.se, det är enbart här du kan logga in.

När du loggar in i VoteIT syns mötet/mötena du bjudits in till i listan till höger. Du kan nu gå in och
delta i mötet genom att klicka på mötet i listan. Om du ska vara med på både Riksföreningen JAGs
och Brukarkooperativets JAGs årsmöten så ser du båda mötena.

Om du inte hittar någon inbjudan till VoteIT i din e-post senast den 10 maj, kolla i din skräppostmapp.

Hittar du fortfarande inte din inbjudan, eller om du loggat in och inte ser något möte, hör av dig
till vj@jag.se.

VoteIT fungerar bäst med webbläsarna Edge och Chrome.

Träna på VoteIT
För att du ska känna dig så bekväm du bara kan inför att röstningen öppnar i VoteIT den 13 maj är du
välkommen på ett eller flera av våra träningstillfällen.
Onsdag 4 maj kl 10.00-11.30
Fredag 6 maj kl 10.00-11.30
Torsdag 12 maj kl 10.00-11.00
Vill du vara med? Skicka ett mejl till linnea.nystrom@jag.se och skriv:
-

Vilken e-postadress du vill ha inbjudan till
Vilken eller vilka dagar du vill vara med

Det kommer en länk med info om inloggning till den e-post du angivit.

Få hjälp med röstningen
Vill du ha hjälp med röstningen när VoteIT väl öppnat?
Du kan logga in via Zoom och få hjälp med röstningen när VoteIT väl öppnat följande tider:
Fredag 13 maj kl 9-10
Fredag 13 maj kl 13.30-14.30
Tisdag 17 maj kl 10-11
Onsdag 18 maj kl 9-10
Onsdag 18 maj kl 14-15
Torsdag 19 maj kl 14-15
Fredag 20 maj kl 10-11
Fredag 20 maj kl 13-14
Länk till Zoom-mötet kommer med länken du får för att anmäla dig till VoteIT.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Linnea Nyström på 08 789 30 60 eller på linnea.nystrom@jag.se

