
Protokoll från föreningens årsmöte.
(Ex. på fylla-i och kryssa-i-protokoll)

Föreningens namn:____________________________________________________________

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

Plats för 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)

Verksamhetsberättelsen (vad har ni gjort under det gångna året?)

Räkenskaps- och revisionsberättelse (ekonomiska berättelsen)

Revisionsberättelsen* 

Motion om _____________________________________

Motion om _____________________________________
Verksamhetsplan

Budget (vad ska ni lägga pengarna på?)

Valberedningens förslag (har ni något förberett förslag på styrelse?)

Annan bilaga. Bilaga  ________________________________

Annan bilaga. Bilaga _________________________________

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 närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

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 annat)

Till justerare valdes_________________________________________________________

Till justerare valdes_______________________________ (frivilligt att ha två om inte era stadgar säger annat)
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. Årsmötets behöriga utlysande.

Det konstaterades att årsmötet var behörigen/riktigt utlyst.

EllerDet konstaterades att årsmötet inte var behörigen utlyst eftersom

 _______________________________________________________________________________

 men kan ändå genomföras p.g.a. att_______________________________________________

 _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Eller Det konstaterades att årsmötet inte var behörigen utlyst. Årsmöte måste skjutas upp till
annat datum (snarast). Vi går därför direkt till §17.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 

(VB ska vara för senast avslutade verksamhetsår.)

år_____________________            ______________________
(Kryssa i det som gäller.)

Årsmötet fann inget att anmärka på verksamhetsberättelsen. Den beskriver föreningens 
verksamhet och styrelsens arbete på ett rättvisande sätt.



§7 forts

Eventuellt Kommentarer verksamhetsberättelsen:

Eller  Verksamhetsberättelsen finns skriven på separat papper/ bilaga/baksidan.

Eller   Följande verksamhet (denna är giltig och räcker som verksamhetsredovisning till 
SUK), Kryssa i det som stämmer. 

Vi tycker det är ok att ligga till grund för SUKs ansökan till staten, MUCF. 

Under senast avslutade verksamhets år_____________ (skriv år) hade vi ___________ st 

röstberättigade medlemmar varav _______________ st var mellan 6 och 25 år. 

Om ni fyller i nedanför, skriv ungefär hur ofta/hur många gånger och/eller övrig information. 

Läger  __________________________________________________________________

Samtalskväll/-ar   _________________________________________________________

Kör  ___________________________________________________________________

Undervisning____________________________________________________________

Fest    __________________________________________________________________

Filmkväll   ______________________________________________________________

Utflykt   ________________________________________________________________

Haft planeringsmöten (exkl. årsmötet)    _______________________________________

Föreläsning    ____________________________________________________________

:



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

 1januari-31 december år ________________          ____________
                  

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 / handkassan /____________________________________________________.

Årsmötet godkände denna nya sammanställning.  



§8 forts.

Eller Redovisningen av föreningens ekonomi finns som bilaga.

Eller    frågan bordläggs till extra årsmöte (vi bokar in datum snarast).

§ 9. Revisorernas berättelse

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

resultat- och balansräkningen för perioden_______________________________, och gett 

rekommendationen att styrelsen får ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är en bilaga. 

 Eventuellt: Revisorerna hade några kommentarer. Se bilaga.

Eller Det konstaterades att revisorn/revisorerna inte har godkänt resultat- och 

balansräkningen för perioden__________________________________ och gett rekommendationen

att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är en bilaga.

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

Styrelsen kan inte få ansvarsfrihet. Frågan bordläggs till ett extra årsmöte. Vi bokar in datum 

snarast.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för senast avslutade verksamhetsår.
  (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 snarast.

Eller   frågan bordläggs till extra årsmöte. Extra årsmöte för att besluta om styrelsens
ansvarsfrihet kommer att hållas snarast.

§ 11. Fastställande av budget för året/perioden _______________________

Budgeten som styrelsen förberett inför årsmötet diskuterades. 

Styrelsens budget godkändes 

Eller  Styrelsens budget godkändes med följande ändringar:



§11 forts.

Eller bilaga på separat papper     
Eller   frågan bordläggs till extra årsmöte (som bokas in snarast).

eller____________________________________________________________________________

§12. Fastställande av verksamhetsplan (vad ska föreningen göra? ) 

Styrelsen presenterade sitt förslag på ny verksamhetsplan.
Årsmötet beslutade att godta styrelsens förberedda förslag.

Eller Årsmötet beslutade att godta styrelsens förberedda förslag med följande ändringar:

Eller  frågan bordläggs till extra årsmöte/nästa styrelsemöte.

Eller  Årsmötet beslutade om en ny verksamhetsplan, Se bilaga på separat papper 

Eller se här på årsmötets beslut om verksamhetsplan :

 



§ 13. Medlemsavgift 

Föreningen har ingen medlemsavgift. Punkten hoppas över. (vanligast.)

Årsmötet beslutade att avskaffa sin medlemsavgift. *

Årsmötet beslutade att införa en medlemsavgift. Avgiften sätts till__________ kronor/år.*

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara _________ kronor/år.

*Att införa en medlemsavgift eller att avskaffa en medlemsavgift innebär en stadgeändring. 
Vanligtvis så krävs 2/3 majoritet eller två årsmöten på varandra för att genomföra stadgeändringar.
Läs era egna stadgar för vägledning.  Att sätta medlemsavgiften till 0 kronor kräver vanligtvis 
ingen stadgeändring om era stadgar är öppna för olika sätta att bli medlem på.

§ 14. Val av ny styrelse 

Valberedningen presenterade sitt förslag. 

Se bilaga för förslaget              
Eller se här nedan för valberedningens förslag:

Valberedningens förslag godkändes. 

Eller  Valberedningens förslag godkändes med följande ändringar: 

   



§14 forts.

Och/eller:

Till den nya styrelsen valdes respektive omvaldes:

(Ni kanske inte väljer till alla poster.               *=måste alla föreningar ha)

*Ordförande: ____________________________________________________________

Vice ordförande:___________________________________________________________

*Sekreterare: _____________________________________________________________

*Kassör: _________________________________________________________________

Ledamot:__________________________________________________________________ 

Ledamot:__________________________________________________________________ 

Ledamot:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Suppleanter:_____________________________________________________________________ 

§ 15. Val av revisorer och valberedning
OBS! Minst en revisor är obligatoriskt. Se era stadgar för just ert antal. Får ej vara någon 
som sitter i styrelsen, just avgått från styrelsen, är nära släkt med eller bor ihop med någon 
från styrelsen.

Till revisor/er valdes:_______________________________________________________________

Till valberedning valdes: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

§ 16. Motioner (förslag till årsmötet)

Vi har inga motioner.

Motion 1 om________________________________  Se bilaga

Motionen godkändes. Avslogs. Antogs med följande ändringar:
 



§16 forts.

Motion 2 om________________________________  Se bilaga

Motionen godkändes. Avslogs. Antogs med följande ändringar:

Motion 3 om________________________________  Se bilaga

Motionen godkändes. Avslogs. Antogs med följande ändringar:

§ 17. Övriga frågor (får ej innehålla egentliga beslut):

Ingen hade några övriga frågor.

Vi diskuterade nytt datum för årsmöte. Årsmötets förslag är:___________________________

Vi diskuterade datum för extra årsmöte. Årsmötets förslag är:__________________________

Övriga frågor är dessa:



§ 18. Mötets avslutande

Mötets ordförande avslutade mötet.

___________________________________ ______________________________________
Underskrift mötesordförande Underskrift mötessekreterare 

___________________________________ ___________________________________
Underskrift mötesjusterare 1 (Underskrift mötesjusterare 2 )

(om ni valde två) 

Bilagor/anteckningar:



Bilagor/anteckningar:


