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Å rsmö te 

Inledning 
Årsmötet är basen för föreningsdemokratin. 

På ett korrekt genomfört årsmöte ges alla medlemmar möjlighet att utöva inflytande och alla 

närvarande vet exakt vad som händer. 

Tanken med detta dokument är att förtydliga dagordningens olika punkter/ärenden. 

Föreningsdemokrati 
Årsmötet är medlemmarnas möte för att bland annat granska styrelsens arbete och fatta beslut om 

föreningens framtid. Det är viktigt att det genomförs på sådant sätt att varje medlem, som vill, har 

möjlighet att påverka mötets utgång. Det innebär att mötet ska ledas demokratiskt och att endast 

röstberättigade deltar i förhandlingarna och besluten. Det är också viktigt att besluten är tydliga och 

dokumenteras på rätt sätt. 

Årsmötet gör föreningar demokratiska 

Årsmötet är kärnan i föreningens demokrati och därmed i själva föreningen och dess funktion. Allt 

viktigt i föreningen vilar nämligen på årsmötet. Det tillsätter och avsätter styrelsen. Det granskar 

styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Det fattar alla viktigare beslut. Det är årsmötet som 

ger föreningen och styrelsen dess legitimitet internt och externt. 

Eftersom årsmötet har en sådan grundläggande betydelse är det av största vikt att det genomförs 

helt enligt regelboken. 

De regler som styr hur årsmötet ska genomföras är i första hand föreningens stadgar. Det stadgarna 

inte klargör, klargörs av föreningens egen praxis, och om sådan inte finns, av god föreningssed. 

Slarva aldrig med årsmötet 

I många föreningar slarvar man med årsmötet. Det betraktas som en tråkig formalitet. Något som 

måste genomföras, men helst så fort som bara möjligt. Det är inte ovanligt att årsmöten hafsas 

igenom. Den som i sådana föreningar håller på formerna riskerar att ses som en tråkig formalist. 

Summariska årsmöten går visserligen bra så länge föreningen fungerar väl, så länge som de 

förtroendevalda gör det de ska, så länge styrelsen verkar i föreningens intresse, följer majoritetens 

intentioner och inte missgynnar minoriteten. Men när så inte är fallet, när styrelsen missbrukar sitt 

mandat, då är det endast det regelmässigt genomförda årsmötet, som gör det möjligt för 

föreningens medlemmar att ställa allt till rätta igen. 

Att slarva med årsmöten kan aldrig rekommenderas. Föreningen och dess medlemmar behöver 

årsmötets formaliteter som skydd. För att detta skydd inte ska undergrävas bör föreningen alltid ta 

sina årsmöten på största allvar. 
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Alla närvarande medlemmar ska vara införstådda med innebörden av de beslut som fattas på 

årsmötet. Mötesordförande spelar en viktig roll här. 
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Dagördning 

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
Eftersom årsmötet ska diskutera och ta ställning till huruvida styrelsen har utfört sitt arbete på ett 

bra sätt, bör ingen i föreningens styrelse vara mötesordförande på årsmötet. Det krävs en viss 

kunskap för att leda ett årsmöte. Därför bör styrelsen tänka på att den som föreslås vara 

mötesordförande på årsmötet har en viss kunskap och erfarenhet av mötesformalia och känner till 

föreningens regelverk. Mötesordförandes uppgift är att leda mötet genom den dagordning som 

fastställs av årsmötet. Mötesordförande ska se till att alla som önskar kommer till tals och att alla 

deltagare kan följa och förstå de diskussioner som förs och beslut som fattas. 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

4. Godkännande av kallelsen. 
Senast 2 veckor före stämman, uppsatt på föreningens anslagstavla i Ljungabolet. 

5. Fastställande av dagordning. 
Av föreningens stadgar framgår vilka ärenden som måste vara upptagna i dagordningen. 

6. Debiteringslängd. 
Mycket viktigt är att det finns en debiteringslängd utlagd på föreningsstämman. Särskilt viktigt är det 

att den innehåller väsentliga uppgifter för att kunna ligga till grund vid en begäran om ”utmätning 

med fullständig tillgångsundersökning” (normal hantering för att få in vägavgifter) hos Kronofogden. 

Själva uttaxeringen går till på sådant sätt att styrelsen upprättar en debiteringslängd som framläggs 

på föreningsstämman om inte stadgarna föreskriver något annat. I debiteringslängden skall anges det 

belopp som totalt uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. 

Notera att medlemmens namn skall anges och inte bara fastighetsbeteckningen. På 

föreningsstämman bör ordföranden meddela de närvarande att längden finns framme på mötet så 

att varje medlem kan kontrollera vilken avgift som påförts honom eller henne och att rätt andelstal 

använts. I protokollet från föreningsstämman bör också antecknas att debiteringslängden funnits 

framlagd för granskning. Något särskilt beslut om debiteringslängden behöver emellertid inte fattas. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen är styrelsens rapport till årsmötet om sitt arbete under det gångna året. Den 

utgör ett av underlagen när årsmötet tar ställning till om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. 
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Det är alltså styrelsens dokument, inte årsmötets. Av det följer att årsmötet inte kan göra strykningar 

eller ändringar i dokumentet. 

Normalt, men inte nödvändigtvis alltid, brukar årsmötet ”lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna”. Ett alternativ är att ”godkänna verksamhetsberättelsen”. Det är skillnad mellan de 

två. Det senare innebär att årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen inte bara som en rapport, 

utan också till innehållet. Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna innebär att årsmötet 

noterat rapporten men inte direkt tar ställning till dess innehåll. Ett tredje alternativ är att årsmötet 

beslutar att "inte godkänna verksamhetsberättelsen". Det är ett möjligt och nödvändigt beslut om 

årsmötet anser att innehållet är grovt felaktigt. Det bör i så fall följas av att årsmötet inte beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet och/eller avsätter den och väljer en helt eller delvis ny. 

Om årsmötet anser att innehållet är felaktigt men ändå beviljar styrelsen ansvarsfrihet bör de 

viktigaste felaktigheterna nämnas i beslutet. Årsmötet kan sedan besluta att "med dessa påpekanden 

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna". 

8. Årsredovisning. 
Normalt brukar årsmötet (eventuellt efter vissa justeringar) godkänna den ekonomiska rapporten, 

fastställa balans- och resultaträkningen och besluta vad som ska ske med eventuell vinst eller förlust. 

I detta vägleds årsmötet av revisorernas förslag. 

9. Revisionsberättelse. 
Revisorerna ska årligen sammanfatta sin granskning av styrelsen i en revisionsberättelse. I 

revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, till exempel styrelseprotokoll, 

kassaböcker osv. Revisorerna ska i revisionsberättelsen ge förslag till huruvida de förslår årsmötet att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse. 
Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet så ska den avsätta den (inkl. suppleanter). 

Årsmötesdeltagarna ska sedan välja en ny styrelse som de har förtroende för. I den kan mycket väl 

ingå sådana tidigare ledamöter och suppleanter som årsmötet fortfarande har förtroende för. 

11. Eventuella motioner och/eller förslag från styrelsen. 

Beslutsordning 

När det kommer till den del av mötet då deltagarna ska ta beslut om motioner och propositioner så 

bör mötesordförande vara uppmärksam på om det tillkommer motförslag till de förslag som ligger. 

Grundförslaget brukar kallas huvudförslag. Till detta kan det komma ett motförslag som då ställs mot 

grundförslaget. Det kan också vara så att någon föreslår ett ändringsförslag som innebär att en del av 

grundförslaget ändras. Eller ett tilläggsförslag där grundförslaget är fast men man önskar ett tillägg 

till detta. Om det blir så att det finns många olika förslag av olika karaktärer är det 

mötesordförandens uppgift att se till att årsmötet röstar om dessa i rätt ordning. Om olika förslag 
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står mot varandra måste mötesordförande se till att årsmötet röstar om dessa i en ordning som ger 

alla förslag samma chans. Det kan vara så att årsmötet måste rösta om samma fråga flera gånger. 

Några grundläggande principer som kan vara vägledande är: 

• Viktiga beslut bör tas upp först. 

• Beslut som har bäring mot varandra bör tas samtidigt. 

• Om det finns förslag som inte kan genomföras om ett annat förslag genomförs (eller om det 

blir märkligt eller onödigt om båda genomförs) bör mötet först avgöra vilket av de två 

förslagen som är bäst. Sedan beslutar årsmötet om man vill genomföra det “bästa” av 

förslagen. 

12. Budget och beslut om avgifter. 
Budgeten presenterar den ekonomiska planen under det innevarande året. 

13. Arvode till styrelse och revisorer. 
Att sitta i styrelsen för en väg- eller samfällighetsförening innebär både arbete och ansvar. Av det 

skälet anser många att styrelsens ledamöter bör ha ersättning för det arbete de lägger ner. 

– Personligen tycker jag det är rimligt att styrelsearbete arvoderas, säger Uno Jakobsson, ordförande 

i REV. 

Styrelsen kan mycket väl lägga fram förslag om ersättningsnivå och höjda arvoden. Men samtidigt vet 

jag att många styrelseledamöter tycker att det känns fel att styrelsen ska föreslå sin egen ersättning. 

Om man känner så kan det vara klokt att låta någon annan, exempelvis valberedningen hantera 

ersättningsfrågorna till förtroendevalda. 

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. 
Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt 

praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för 

styrelsen och styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort 

engagemang i föreningen och tid till att leda styrelsens arbete. 

Ofta är ordförande firmatecknare. Det är vanligt att ordförande delar detta ansvar med kassören. Att 

teckna föreningens firma innebär att man har rätt att skriva underavtal och andra kontrakt i 

föreningens namn. 

Att de beslut som årsmötet och styrelsen fattar blir genomförda, är ett ansvar som oftast vilar på 

ordföranden. Självklart är det inte ordföranden ensam som ska genomföra besluten, men han eller 

hon ska se till att någon inom styrelsen, en ideell ledare eller anställd verkställer besluten. Att 

delegera uppgifter innebär att styrelsen väljer att ge en eller några ledamöter ansvar för en viss 

uppgift och ta löpande beslut i frågor som berör den aktuella frågan. Tänk på att styrelsen har ett 

kollektivt ansvar för föreningens arbete. När styrelsen delegerar ansvar till en person innebär det att 
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den ledamoten tar beslut för styrelsens räkning. Dessa beslut får sedan hela styrelsen stå till svars 

för. 

15. Val av två styrelseledamöter på två år 
Styrelsens uppgift är i första hand att styra, det vill säga att fatta de beslut som krävs för att 

föreningen ska kunna utföra sina uppgifter och fortsätta att verka i framtiden. 

Om föreningen inte har någon anställd så måste styrelsens ledamöter antingen själva utföra det 

arbete som behövs eller så måste styrelsen organisera föreningen så att aktiva medlemmar gör det. 

Styrelsen är ett kollektiv. Styrelsen finns bara när den är samlad till sammanträde. Utanför 

styrelsemötet har styrelseledamöterna ingen speciell makt eller roll. Det gäller även ordföranden 

(om inte styrelsen delegerat en eller flera uppgifter till honom eller henne). 

16. Val av revisorer och en revisorssuppleant för ett år 
Endast i mycket stora föreningar ställs krav att föreningen har en auktoriserad eller godkänd revisor. I 

mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. 

Skatteverket ger rådet till ideella föreningar att oavsett om en revisor är auktoriserad eller inte, bör 

föreningen se till att han eller hon uppfyller följande kvalifikationer: 

• vara en person som har förtroende från samtliga medlemmar 

• ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att 

kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är större i en stor förening än i en liten förening med enkla 

förhållanden 

• vara oberoende gentemot föreningsledningen 

• vara myndig 

• inte vara försatt i konkurs 

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas 

väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många 

revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela 

verksamhetsåret. 

Ekonomisk granskning 

Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera 

att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande 

kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig 

till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Kanske finns det regler för hur 

mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Har styrelsen kontroll 

över att dessa regler följs av kommittéer och utskott? Revisorerna måste kontrollera att 

verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen. 
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Förvaltningsrevision 

Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena 

och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har 

tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat 

utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också 

revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna 

som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna 

har fattat. 

Revisorernas förhållande till styrelsen 

Revisorerna och styrelsen bör ha god kontakt under året, det underlättar för revisorernas arbete 

samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till styrelsen. I många föreningar är revisorerna 

adjungerade på styrelsemötena, enligt stadgarna. Styrelsen bör i alla fall bjuda in revisorerna till det 

styrelsemöte då bokslutet för det gångna året ska presenteras. Då kan revisorerna ställa frågor till 

styrelsen och få en bra bild över hur de har arbetat. Det är dock viktigt att hålla isär de olika 

uppgifterna. Styrelsen ska inte ta order från revisorerna eller tvärtom. Samtliga förtroendevalda, 

styrelseledamöter och revisorerna, har blivit valda av årsmötet för att sköta sina uppgifter. 

17. Val av valberedning 
Valberedningen uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra 

revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. 

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och 

rapporterar till detta. 

Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och 

kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett 

kontaktnät.  

18. Beslut om firmateckning (nu ordförande och kassör var för sig). 
Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det 

kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller 

hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera 

styrelseledamöter “var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två 

personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt 

19. Övriga frågor. 
Under denna punkt diskuteras frågor som inte har kommit upp under de andra 

diskussionspunkterna. Mötesordförande lämnar ordet fritt för frågor och förslag från deltagarna. 

Stämman får inte lägga till beslutspunkter. Det får endast fattas beslut i punkter som tas upp i 

kallelsen. 
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20. Stämmoprotokollets tillgänglighet. 
Normalt säger stadgarna att årsmötet ska välja en mötesordförande, en mötessekreterare och två 

justeringsmän. Av det följer, om inte stadgarna uttryckligen säger något annat, att alla dessa ska 

underteckna årsmötesprotokollet för att det ska vara juridiskt giltigt. 

Protokollet är ett juridiskt dokument. Det är i första hand mötets sekreterare som ansvarar för att 

det är korrekt. Justerarens uppgift är att intyga att så är fallet. För att protokollet ska vara giltigt ska 

det alltså vara undertecknat av både sekreteraren och av justeraren (litet beroende på vad som sägs i 

stadgarna). 

Om sekreteraren och justeraren inte kommer överens så kan inte ordföranden eller justeraren skriva 

om protokollet. Och skulle de göra det så krävs ändå sekreterarens signatur för att det ska var giltigt. 

Justeraren kan däremot i protokollet skriva in och underteckna sin anmärkning. Justeraren kan om 

det är lämpligt godkänna protokollet med denna anmärkning. Eftersom det då förblir oklart om vad 

som har beslutats på den omstridda punkten så kan det beslutet inte genomföras. Om justeraren 

inte skriver under protokollet alls, då kan inga av besluten genomföras. Lösningen på dessa problem 

är att ta upp protokollet på nästa möte av samma slag. Detta möte är nämligen suveränt att vid 

behov granska, ändra och justera sina egna protokoll. Mötets beslut förs då in i det nya protokollet. 

21. Avslutning 
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Ordfö rklaringar 

På möten brukar det dyka upp en del termer som kan kännas främmande. 

Tala så att alla förstår. Här presenteras de vanligaste facktermerna: 

Absolut majoritet/majoritet har det förslag som får mer än hälften av de avgivna rösterna. 

Acklamation är när mötet säger ja eller nej till de förslag som förts fram under diskussionen. 

Adjungera är att tillfälligt knyta en sakkunnig till en styrelse eller till annat motsvarande uppdrag. 

Ajournering betyder en paus i mötet. Man kan ajournera sig i tio minuter för en paus, 

men också flera dagar. 

Arbetsordning bestämmer i vilken ordning mötet skall genomföras. 

Avslagsyrkande är att föreslå mötet att säga nej till ett förslag. 

Beslutsordning är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när man ska fatta beslut. 

Bordläggning innebär att man skjuter upp beslutet till ett senare tillfälle. 

Dagordning en lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på mötet och i vilken ordning 

de ska tas upp. 

Enhälligt beslut när alla röstberättigade röstar på samma förslag. 

Försöksvotering brukar man pröva när någon begärt votering. Då prövas styrkeförhållandena 

mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets 

mening. Tycker man att ordförandes uppfattning är fel, begär man rösträkning. 

Konstituerar fördela uppdrag inom styrelsen. till exempel efter årsmötet. 

Kvalificerad majoritet när stadgarna kräver mer än hälften av rösterna för att ett beslut skall 

gälla. 

Motioner är de skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika sakfrågor. Till exempel till 

årsmötet 

Nominerar föreslå en kandidat som står till förfogande vid personval. 

Ordningsfråga ärende som kan tas upp när som helst under ett möte, till exempel för att lämna 

sakupplysning eller anmärka på ordförandens sätt att leda mötet. 

Presidium består av valda funktionärer som ska leda mötet (mötesordförande och 

mötessekreterare). 

Proposition förslag, som styrelsen ställer 

Propositionsordningen föreslås av ordförande och innebär att denne föreslår i vilken ordning man 
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ska rösta om de olika frågorna. Mötet ska därefter godkänna propositionsordningen. 

Relativ majoritet får det förslag som får flest röster – även om det är mindre än hälften av 

rösterna. 

Remiss innebär att en fråga lämnas över till, exempelvis styrelsen, för att de ska yttra sig och säga 

vad de tycker. Man kan också remittera frågan till andra grupper. 

Streck i debatten kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig 

på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart. 

Tidsbegränsning innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som 

helst under mötet. 

Tilläggsförslag innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag. 

Votering betyder omröstning, exempelvis handuppräckning eller med röstsedlar om det handlar 

om personval. 

Yrkande förslag till beslut. 

Återremiss innebär att mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel 

skickas tillbaka till styrelsen. 

Överläggning är en allmän diskussion och meningsutbyte under mötet. Förekommer ofta 

innan beslut fattas. 
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Ka llör 

http://voluntarius.com 

https://forening.se 


