
Protokoll från extra årsmöte.

(Fylla-i och kryssa-i-protokoll)

Föreningens namn:_______________________________

Datum för extra årsmöte (skriv även vilket år!):_____________________________

Plats för extra årsmöte:______________________________

Dessa bilagor finns, kryssa i de ni har under årsmötet (ev. kryssar ni i efter årsmötet):     

Dagordning

Närvarolista 

Röstlängd (lista på vilka som får rösta, kan var detsamma som närvarolistan)

Räkenskaps- och revisionsberättelse (ekonomiska berättelsen)

Revisionsberättelsen* 

Motion om stadgeändring

Förslag nya stadgar

Annan bilaga. Bilaga _____________________

*De flesta av bilagorna kan i nödfall ersättas av en text inuti årsmötesprotokollet. Revisionsberättelsen 
däremot måste vara ett eget dokument från revisorn som visar revisorns genomgång av föreningens ekonomi,
där denne rekommenderar årsmötet ansvarsfrihet eller inte. Revisorn måste skriva under 
revisionsberättelsen.  
______________________________________________________________________
Närvarande på årsmötet (skriv här eller på annan lapp):

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ______________________________

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg eller ändringar.

Eller Dagordningen fastställdes med dessa tillägg/ändringar:



§ 3. Genomgång av röstlängd, beslut om rösträtt/närvarorätt.

Alla på närvarolistan gavs rösträtt.

Eller Alla på närvarolistan med ett ”R” bredvid namnet har rösträtt (skriv dit ”R” själva”).

Eller Följande närvarande personer var medlemmar och gavs rösträtt: 

§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes ______________________________ och

till mötessekreterare _______________________________ 

§ 5. Val av rösträknare och protokollsjusterare för årsmötet

Till rösträknare valdes________________________

Till rösträknare valdes________________________(frivilligt att ha två om inte era stadgar säger annorlunda)

Till justerare valdes__________________________

Till justerare valdes__________________________ (frivilligt att ha två om inte era stadgar säger annorlunda)
Justerare och rösträknare kan vara samma person/personer.
(Justerare är de som efteråt ska läsa igenom årsmötesprotokollet och intyga att det som står stämmer överens med vad som 
gicks igenom och beslutades. De skriver också under protokollet efteråt. De ska gärna skriva egna anteckningar under 
årsmötet)

§ 6. Extra årsmötets behöriga utlysande.

Det konstaterades att årsmötet var behörigen/riktigt utlyst.

Eller Det konstaterades att det extra årsmötet inte var behörigen utlyst. Årsmöte måste 
skjutas upp till

detta datum:_______________.      Årsmötet avslutades.

§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Vi tittade på den förberedda redovisningen av föreningens inkomster och utgifter för perioden/året   

år 2021         1juli 2020-30 juni 2022,     
                                  (kryssa i det år/period den gäller)

Redovisningen av föreningens ekonomi godkändes.



Eller Redovisningen av föreningens ekonomi godkändes med följande tillägg/ändringar:

Eller Vi godkänner istället denna ekonomiska redovisning:
  
-inkomster:

 -utgifter:

  Pengar på banken+___________=________________________:

Årsmötet godkände denna nya sammanställning.  

Eller Redovisningen av föreningens ekonomi finns som bilaga.

§ 8. Revisorernas berättelse

Det konstaterades att revisorn/revisorerna har godkänt styrelsens ekonomiska redovisning, för

perioden_____________________,  Rekommenderar ansvarsfrihet.

Det konstaterades att revisorn/revisorerna inte har godkänt styrelsens ekonomiska 

redovisning, för perioden_____________________,  Rekommenderar inte ansvarsfrihet.

 Revisionsberättelsen är en bilaga.

Kommentarer:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Alternativt Det konstaterades att årsmötet inte har någon berättelse från revisorerna. 

Styrelsen kan inte få ansvarsfrihet. Frågan bordläggs till ett annat extra årsmöte.



§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  (beror på hur punkten innan gick)

   Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Eller Årsmötet gav inte styrelsen ansvarsfrihet. Extra årsmöte för att besluta om styrelsens 
ansvarsfrihet kommer att hållas detta datum:___________________

§ 10. Val av revisorer 
OBS! Kolla i era stadgar om det är en eller två revisorer som ska väljas.

Revisorn ska vara oberoende av den styrelse som den ska granska.
En revisor ska därför inte:
1. vara ledamot i denna styrelse, varken innevarande eller föregående år,
2. vara närstående med någon i organisationens styrelse
3. vara någon som är med och sköter föreningen eller hjälper till med föreningens bokföring,
4. ha en skuld till föreningen.
Men revisorn kan vara medlem i föreningen. 

Till revisor valdes:____________________________,( _____________________________ ).

§ 11. Motioner (förslag till årsmötet)

  Vi har en motion som stadgeändring.

Anledningen till stadgeändringen gicks igen om av____________________________________

Bakgrund till 
stadgeändring:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Motionen godkändes. Avslogs. Antogs med följande ändringar:



§ 12. Mötets avslutande

Mötets ordförande avslutade mötet.

_____________________________ _____________________________
Underskrift mötesordförande Underskrift mötessekreterare 

_____________________________ _____________________________
Underskrift mötesjusterare 1 (Underskrift mötesjusterare 2 )

(om ni valde två) 


