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VAD ÄR ETT ÅRSMÖTE OCH ETT ÅRSMÖTES- 
PROTOKOLL?
Årsmötet är ett möte som hålls en gång per år, varje år. Årsmötet är föreningens 
högsta beslutande organ och hålls enligt föreningens stadgar.

Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att uttrycka åsikter och  
tankar kring hur styrelsen har skött sitt uppdrag och vad som ska hända det 
närmsta året, fram till nästa årsmöte.

Under årsmötet beslutas bland annat om vilka som ska leda föreningen, det vill 
säga sitta i föreningens styrelse, vad er verksamhet för föreningen under det  
kommande året ska innehålla - det vill säga verksamhetsplanen utformas, och hur 
era pengar ska användas - det vill säga en budget läggs upp. Se mallar för  
Verksamhetsplan, respektive Budget för hur ni kan skriva dem.

Årsmötet ska protokollföras, det vill säga ni ska anteckna ned vad som beslutas i 
punktform.

VEM SKA SKRIVA ÅRSMÖTESPROTOKOLLET?
Det är den som blir vald till mötessekreterare på årsmötet som ansvarar för att 
skriva årsmötesprotokollet. Hen har också ansvaret för att se till så att de som är 
valda justeringspersoner och mötesordförande får titta på protokollet för att se till 
så att allt stämmer innan det skrivs under. 



NÄR SKA DEN SKRIVAS OCH HUR?
Årsmötesprotokollet skrivs under årsmötet då minnet ofta är kort och det är lätt 
att glömma bort. Det här  punkterna nedan är extra viktigt för att medlemmarna 
ska veta vad som beslutats, att föreningen vet hur ni ska jobba under året, samt 
att ni och andra kan titta tillbaka under året och åren som kommer för, 

- Vad var det vi egentligen sa och kom fram till under årsmötet?

I ett årsmötesprotokoll är det viktigt att följande punkter alltid finns med: 

•	 Datum, plats, vilka som är närvarande och antalt som är röstberättigade
•	 De olika förslagen och av vem förslagen har ställts
•	 Hur beslutet gick till
•	 Beslutet och eventuellt om någon reserverade sig mot det (protokollsan-

teckning med namn)

Här nedan följer ett exempel på hur ett årsmötesprotokoll kan se ut som ni också 
kan använda i er förening.



MALL: KALLELSE

Årsmötesprotokoll för föreningen  ____________________________

______.

ÅÅ-MM-DD                                                          Plats: ________________________

Närvarande under årsmötet:
______________________ ____________________ ____________________

______________________ ____________________ ____________________

______________________ ____________________ ____________________

______________________ ____________________ ____________________

§1. Mötet öppnande
Ordförande ____________________ förklarade mötet öppnat klockan _________.

§2. Val av Mötesordförande
____________________ valdes till mötesordförande,

§3. Val av Mötessekreterare
 ____________________ valdes till mötessekreterare,

§4. Val av Justeringspersoner
____________________ valdes till justeringspersoner.

§5. Godkännande av kallelse
Kallelsen till årsmötet skickades ut den _____________.

 Vi beslutade att godkänna kallelsen.

 Inte godkänna kallelsen.

 (kryssa i ett alternativ)

§6. Fastställande av dagordning
Vi fastställde dagordningen (listan på ämnen som mötet ska diskutera).
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§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades av ____________________. Vi pratade om vad vi 
gjort senaste året. Vi la verksamhetsberättelsen till handlingarna som bilaga.

Kommentarer om verksamhetsberättelsen: ____________________________________

__________________________________________________________________

Ekonomiska berättelsen presenterades av ____________________. Vi pratade om vad vi 
gjort senaste året. Vi la verksamhetsberättelsen till handlingarna som bilaga.

Kommentarer om ekonomiska berättelsen: ____________________________________

__________________________________________________________________

§8. Revisorernas berättelse
Berättelsen från revisorn presenterades och lades till handlingarna som bilaga.

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen presenterades av ____________________ som berättade 
vilka pengar vi fått in och vad vi använt dem till det senaste året. Vi la resultat- och balansräk-
ningen till handlingarna som en bilaga.

Kommentarer om resultat- och balansräkningen: ________________________________

__________________________________________________________________

§10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 Vi beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet 

 Inte bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 (kryssa i ett alternativ)

§11. Förslag från styrelsen
•	 Verksamhetsplan 

Vi beslutade att anta verksamhetsplanen. 
 
 
Vi beslutade att anta verksamhetsplanen med gjorda ändringar-
na_____________________________ 
(kryssa i alternativ) 

•	 Budget 
Vi beslutade att anta budgeten. 
 
 
Vi beslutade att anta budgeten med gjorda ändringarna_________________och 
__________________. 
 
(kryssa i alternativ)



•	 Övriga förslag 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________

§12. Förslag från medlemmar
__________________________________________________________________ 
 
_____________________

__________________________________________________________________ 
 
_____________________

§13. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, minst tre personer
Vi valde följande personer till styrelsen:

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

____________________ som ______________________.

§14. Val av revisor
Till revisor, med uppdrag att följa upp styrelsens arbete, valde vi _____________________.

§15. Övriga frågor
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

§16. Mötets avslutande
Mötesordförande ____________________ avslutade mötet klockan_________.

Underskrifter:
___________________   ___________________
Justeringsperson                    Justeringsperson

Namnförtydligande    Namnförtydligande    
___________________   ___________________

 
___________________   ___________________ 
Mötessekreterare     Mötesordförande

Namnförtydligande    Namnförtydligande
___________________   ___________________ 


