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Årsmötesprotokoll  

  
________________________  
(Föreningens namn)  
 
________________________  
(Organisationsnummer) 
  
________________________  
(Ort)  
  
________________________  
(Datum)  
  
§1 Mötets öppnande  
  
En representant från styrelsen förklarade mötet öppnat  

  
§2 Val av mötesfunktionärer  
  
Styrelsen föreslog  
att välja ________________________ till årsmötesordförande  
 
att välja ________________________ till årsmötessekreterare   
 
att välja ________________________ och ________________________ till justerare 
tillika rösträknare  
  
Årsmötet beslutade  
att bifalla styrelsens förslag  

  
§3 Fastställande av röstlängd   
  
Antalet närvarande medlemmar räknades   
  
Årsmötet beslutade   
att fastställa röstlängden till ___ röstberättigade medlemmar  

  
§4 Mötets stadgeenliga utlysande   
  
En representant från styrelsen redogjorde för hur styrelsen kallat till årsmötet samt vad stadgan 
föreskriver   
  
Styrelsen föreslog  
att årsmötet anser mötet vara stadgeenlig utlyst   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla styrelsens förslag   

 
§5 Fastställande av dagordning   
  
Årsmötesordförande redogjorde för den föreslagna dagordningen   
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Styrelsen föreslog  
att anta den föreslagna dagordningen som dagordning för mötet   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla styrelsens förslag   

  
§6 Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut   
  
1. Verksamhetsberättelse   
En representant från styrelsen redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse   
  
Styrelsen föreslog   
att årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla styrelsens förslag   
  
2. Bokslut   
En representant från styrelsen redogjorde för styrelsens bokslut   
  
Styrelsen föreslog   
att årsmötet lägger bokslutet till handlingarna   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla styrelsens förslag   

  
§7 Presentation av revisionsberättelse  
  
Revisorn redogjorde för sin revisionsberättelse  
  
Revisorn föreslog   
att årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla revisorns förslag   
  
§8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen   
  
Revisorn föreslog med hänsyn till revisionsberättelsen   
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla revisorns förslag   
 
§9 Behandling av propositioner och motioner   
  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
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§10 Fastställande av medlemsavgift   
  
Styrelsen föreslog   
att årsmötet fastställer medlemsavgiften till ___ kronor   
  
Årsmötet beslutade   
att bifalla styrelsens förslag   
  
§11 Val av   

  
1. Styrelse   

Årsmötet beslutade   
 
att välja ________________________ till ordförande   
 
att välja ________________________ till vice ordförande   
 
att välja ________________________ till kassör  
 
att välja ________________________ till sekreterare   
 
att välja ________________________ till ___________  
 
att välja ________________________ till ___________  
 
att välja ________________________ till ___________  
 
att välja ________________________ till ___________  
 
att välja ________________________ till ___________  

  
2. Revisor  

Årsmötet beslutade   
att välja ________________________ till revisor   

  
3. Valberedning  

Årsmötet beslutade   
att välja ________________________ , ________________________ och  
 ________________________ till valberedning   

  
§12 Övriga frågor   
 
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
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§13 Mötets avslutande   
Styrelsens ordförande förklarade mötet avslutat  
 
  
 
________________________  ________________________   
 
Årsmötesordförande   Årsmötessekreterare  
 
  
 
  
 
  
 
________________________  ________________________ 
 
Justerare    Justerare   
 
 
 
 
 
 

 


