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1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet 
6. Val av protokolljusterare (2) tillika rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Ekonomisk berättelse 
9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande för 2021
11. Val av övriga ledamöter 
12. Val av revisorer (2) samt ersättare (2)
13. Val till valberedning (2) samt sammankallande (1)
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Inkomna motioner/propositioner
16. Avslutning



Årsmötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.



Årsmötet ska utlysas såsom stadgarna beskriver:
”Kallelse skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Kallelsen
utfärdas av styrelsen och på ett allmänt lämpligt sätt (så som 
annons, hemsidan och sociala medier)”.

Kan årsmötet anses behörigen utlyst?

Årsmötets behöriga utlysande



Dagordningen innehåller de ärende som årsmötet ska 
behandla, utifrån stadgar.
Övriga frågor som eventuellt finns ska helst nämnas innan 
dagordningen fastställs. De övriga frågorna kan vi inte lyfta till 
beslut, eftersom de inte funnits med i handlingarna när mötet 
kallades. Däremot kan övriga frågor diskuteras.

Är det någon som vill lägga till något under Övrigt?
Kan vi fastställa dagordningen?

Fastställande av dagordningen



Årsmötets ordförande är den person som leder mötet. 
Behöver inte vara samma som föreningens ordförande

Förslag till mötesordförande?

Val av årsmötets ordförande



Mötets sekreterare är den som antecknar vad som 
beslutas på mötet och skriver protokoll.

Förslag till sekreterare för årsmötet?

Val av mötessekreterare



Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Justerarna läser igenom mötesprotokollet för att se till 
så att allt stämmer utifrån val och beslut som togs på 
årsstämman.
När det är klart intygar justerarna att protokollet är 
riktigt, genom att underteckna protokollet.
Justerarna är också rösträknare vilket innebär att dom 
räknar rösterna vid en eventuell omröstning.

Förslag till justerare, tillika rösträknare?



Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen sammanfattar vad som hänt under 
föregående år, och redovisas av ordförande i föreningen.

Kan vi lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna?



Ekonomisk berättelse 
Redovisas av föreningens kassör

Redovisning av föreningens ekonomi för förra året.

Intäkterna kommer till största fel från medlemsavgiften.

Utgifterna kommer till största del från medlemsaktiviteter.

Kan vi lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna?



Revisorernas berättelse 

Revisorernas uppdrag är att kontrollera att styrelsen följer 
verksamhetsplan och budget. Revisorerna rekommenderar 
även årsmötet om de skall ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte

Kan revisorerna redovisa hur granskningen av styrelsens 
arbete gått och hur rekommendationen lyder?

(revisorerna redovisar)



Styrelsen ansvarsfrihet 

Medlemmarna bestämmer på årsmötet om man ger den 
avgående styrelsen ansvarsfrihet för det som de gjort och 
arbetat med efter att ha tagit del av verksamhetsberättelse, 
ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse och 
rekommendation.

(ge tid till fri och öppen debatt i frågan)

Hur lyder beslutet om ansvarsfrihet, ges avgående styrelse 
ansvarsfrihet för 2020?



Val av styrelse och valberedning

Dags att välja styrelse, detta görs genom att medlemmarna 
röstar om de godkänner valberedningens lagda förslag.

Det som ska väljas är:
Val av ordförande för 2021 
Val av kassör för 2021
Val av övriga ledamöter
Val av revisorer samt ersättare
Val av valberedning, sammankallande + 2



Förslag till ny styrelse, och 
revisorer.



Val av ordförande

Förslag att välja ……………till ordförande för 2021

Fler förslag?



Val av kassör

Förslag att välja ………….. som kassör för 2021

Fler förslag?



Val av ledamöter

Förslag till omval:
• ……på två år
• …..på två år

Förslag på nyval:
• …. på ett år
• …. på ett år
• …. på ett år



Val av revisorer samt ersättare 
Revisorns uppdrag är att kontrollera att styrelsen följer 
verksamhetsplan och budget. Enligt våra stadgar måste vi ha två 
revisor och en ersättare och de väljs av årsmötet. Man kan inte 
välja någon som redan sitter i styrelsen eftersom det är styrelsen 
som revisorn ska kontrollera.

Förslag till revisor på ett år 
…….
……..
Förslag på ersättare på ett år
--------- och ----------



Val till Valberedning
Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya 
styrelseledamöter. 
Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka 
efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens 
medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens 
ledning.
Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför 
självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, 
precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Förslag till sammankallande i valberedningen på ett år
-

Förslag till valberedningen på ett år:
-
-



Inkomna motioner/propositioner 

Medlemsförslag (motion) –inget har inkommit

Styrelseförslag (proposition) –inget har inkommit



Medlemsavgift 2021

Föreningens medlemsavgift är 100:-/år och hushåll.

Kan årsmötet besluta att föreningens medlemsavgift 
kvarblir på samma nivå som tidigare?



Övrigt?



Årsmötet förklaras härmed avslutat. 

Tack för ert intresse och engagemang.

Avslutning
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