Instruktioner för valrapport på lrf.se
1.

Gå in på Mitt LRF/Mina uppdrag och sedan Registrera valrapport.

2.

Klicka på dokumentet “Rapportera in nya val”.
Obs! Glöm inte att skapa verksamhetsberättelsen INNAN du börjar med
Valrapporten!

3.

Klicka i den vita rutan för att välja datum för årsmötet.

4.

Obs!

5.

Du måste gå in på varje förtroendevald för uppdatering.

6.

Vid omval/nyval/vakant, klicka på VÄLJ för aktuellt uppdrag.

7.

Om det är Omval/Nyval välj om det ska vara 1 eller 2 år.

8.

Om allt är rätt ifyllt blir linjen ovanför grön.

9.

Nyval.
Skriv in personnr ELLER medlemsnummer ELLER namn (skriv inte in ex
BÅDE namn och personnr) och tryck därefter på förstoringsglaset eller Enter
för att starta sökningen. Om du inte får träff kan det bero på att personen inte
är medlem i lokalavdelningen eller inte har betalat sin medlemsavi. Ange i så
fall detta i rutan för övriga upplysningar längst ner i formuläret.
För att välja personen klicka på namnet så blir välj-knappen grön. Klicka på
Välj.

10. Välj 1 eller 2 år.

11. Vakant. Välj uppdrag och klicka på Vakant. (I denna bild sekreterare)

12. För att radera ett uppdrag. Tryck på Radera.

13. Rutan nedanför kommer upp, tryck OK.

14. För att ångra borttag av uppdrag. Klicka på den gröna texten.

15. Om någon linje i listan är röd som nedan. Behöver man se varför. Oftast är
det en medlem som inte är betald.
Klicka på pilen längst till höger så får du fram orsaken.

16. Lägg in under Övriga upplysningar och lägg uppdraget som Vakant.

17. För att lägga till uppdrag. Klicka på pilen till höger för att lägga till aktuellt
uppdrag. Klicka sedan på Lägg till.

18. Uppdraget hamnar längst ner i listan.

19. När du är klar med listan, Skicka in rapporten.

20. Nedan ruta kommer upp om listan ej är klar.
Klicka då på ”Visa mig vad jag har missat”

21. Alla som har ett utropstecken framför är ej klara. Linjerna är dessutom
orange eller röda.
(Gröna saknar utropstecken och är klara)

22. Lägg in under Övriga upplysningar och lägg uppdraget som Vakant i de fall
det ej går att registrera uppdraget eller annan orsak.
23. Om du behöver avbryta innan Valrapporten skickas in. Allt som du har gjort
ligger kvar så du kan gå in på Registrera Valrapport igen. Klicka på
”Rapportera in nya val”

24. Fyll i din e-post om den inte redan är förvald.

25. Du kan nu se att valrapporten är inlämnad

26. Här kan du nu se att Valrapporten är inlämnad och klar!

27. Du ska även ha fått ett mejl med bekräftelse på dina val. Du kan även se de
val du gjort här på hemsidan. Skulle du upptäcka något fel så mejla ändringen
till roten@lrf.se

Lycka till!

