
Dags för årsmöte!

https://youtu.be/WaKoZEYoO0g


Vad är ett Årsmöte?
Årets möte – Föreningens födelsedag

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, där 

medlemmarna samlas för att tillsammans bestämma hur 

föreningen ska skötas.

Varje förening har årsmöte minst en gång om året, ofta på 

våren. På årsmötet får medlemmarna höra styrelsens 

redovisning av hur det har gått för föreningen under det 

gångna året. 

Därefter bestämmer man tillsammans vad föreningen ska göra 

under det kommande året, hur pengarna ska spenderas och 

vilka som ska sitta i styrelsen.



Vad är ett Årsmöte?
Årets möte – Föreningens födelsedag

Del 1 av årsmötet  - Formalia (Gult)

Vilka närvarande som är medlemmar och har rösträtt

Om det är kallat till årsmötet på ”rätt sätt”

Dagordning för mötet 

Val av mötesfunktionärer



Vad är ett Årsmöte?
Årets möte – Föreningens födelsedag

Del 2 av årsmötet  - Tillbakablick (Grönt)

Styrelsens redovisning av årets som gått. 

Redovisningen består av både en verksamhetsberättelse

och en ekonomisk redovisning. 

Revisorernas berättelse

Avslutas med frågan om årsmötet kan bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning.



Vad är ett Årsmöte?
Årets möte – Föreningens födelsedag

Del 3  av årsmötet - Framåtblick (Turkos)

Fastställer medlemmarna föreningens verksamhetsplan och 
ekonomisk plan för kommande år.

Fastställer medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

Behandlar förslag från styrelsen, så kallad proposition, och 
förslag från medlem, så kallad motion. 

Val av ledamöter till  föreningens styrelse, revisorer, 
valberedning och eventuella andra organ som väljs av 
årsmötet enligt föreningens stadgar. 



Den demokratiska uppbyggnad som utmärker 
ideella föreningar innebär att föreningen är 
uppbyggd på ett sådant sätt att medlemmarna ska 
ha möjlighet att påverka föreningen och 
verksamheten. 

Det är medlemmarna som tar beslut om föreningens 
regelsystem (stadgar) och det är årsmötet som är 
det högst beslutande organet i föreningen där varje 
medlem har en röst.

Få är trots det inte med och påverkar 
och är delaktiga i föreningens beslut

I de flesta av våra föreningsstyrelser sitter 
det dessutom medelålders vita män och 
få kvinnor, ungdomar och personer med 
annan etnisk bakgrund.


