
• Du har fået en mail fra mailadressen gl@gl.org 
mandag den 18. november 2013, som indeholder et 
link. Når du klikker på dette link, kommer du direkte 
til ’stemmesedlen’. 
 

• Hvis du ikke har fået en mail eller bare ikke har 
mailen ved hånden, kan du via http://Mit.GL.org 
komme til din ’stemmeseddel’. 

Sådan ser det ud, 
når du skal stemme til GL’s hovedbestyrelsesvalg 

mailto:gl@gl.org
http://mit.gl.org/


På GL’s hjemmeside 
www.GL.org kan du 
finde ’MIT GL’ 

http://www.gl.org/


Skriv  
dit cpr-nummer eller 
dit medlemsnummer 
eller den emailadresse, 
du har oplyst til GL 

Hvis du tidligere har benyttet 
’Mit.GL.org’, har du selv valgt en 
adgangskode. Er det dit første 
login, skal du anvende de sidste 
fire cifre af dit cpr-nummer 

Har du glemt din 
adgangskode, skal du 
indtaste dit cpr-nummer.  
Din kode kommer på den 
mailadresse, som du har 
oplyst til GL. 



Du finder 
informationerne om 
hovedbestyrelsesvalget 
her. Notér din valgkode. 



Sådan ser indgangen til selve stemmeafgivelsen ud 



Klik på den liste, du vil 
stemme på. Vil du stemme 
blank, skal du klikke på ’blank 
stemme’. 



Stem på en liste 

Eller stem 
personligt på en 
kandidat på listen 

Dette eksempel viser liste 2 – vil du stemme på liste 1, 3 eller 4, ser 
skærmbilledet tilsvarende ud. 



Klik på ’i’ – så får du 
adgang til listens - og 
kandidaterne på listens 
- valgudtalelser 

Dette eksempel viser liste 2 – vil du stemme på liste 1, 3 eller 4, ser 
skærmbilledet tilsvarende ud. 



Du kan også stemme 
blankt 

Men uanset hvad du stemmer, 
skal du igennem et par klik mere 



Du får nu en angivelse af din 
stemmeafgivning.  
NB! Stemmeafgivelsen skal bekræftes  
- ellers har du ikke stemt. 
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