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Varför ska man ha årsmöte?

När föreningen bildades utsågs ett antal personer som 
skulle sköta det praktiska – en styrelse.

De har ansvaret att leda föreningen och ska dessutom 
sköta det ekonomiska.

Varje år hålls ett årsmöte där styrelsen redovisar en 
verksamhetsberättelse och avger en ekonomisk 
rapport. Medlemmarna har där möjlighet att påverka 
verksamheten och ska också ge styrelsen förnyat 
förtroende och eventuellt välja nya ledamöter.



Revision

På årsmötet väljs en eller flera revisorer.

När styrelsen har gjort ett årsbokslut granskas detta av 
revisorerna.

Efter genomgången kan revisorerna godkänna 
bokslutet och sedan föreslå årsmötet att ge styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året.

Det är sedan årsmötet som beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet.



Stadgar

Föreningens viktigaste dokument.

Ett ”avtal” mellan föreningens medlemmar och den 
valda styrelsen.

Årsstämman beslutar om stadgar.

Ingen utomstående kan klaga om ni inte följer 
stadgarna, däremot kan ex kommuner ha krav på 
stadgarna för att ge bidrag.

Kontrollera era stadgar – vad står där?

Revidering av stadgar kräver ofta två föreningsmöten 
varav ett är årsstämma.



Normalstadgar

Stadgerekommendation för hembygdsförening

4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet 
som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena 
är styrelsen högsta beslutande organ 

4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett 
ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under 
xxxx månad på tid och plats som styrelsen beslutar. 

https://shfstor.blob.core.windows.net/shf/uploads/file/forslag-p%C3%A5-stadgar-forening.pdf
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Uppskjutet årsmöte?

Styrelsen kan frångå stadgarna om så krävs – men man 
måste kunna motivera det inför medlemmarna. Pandemi 
ett godtagbart skäl

Meddela medlemmarna om beslutet i rätt tid!

Skriv verksamhetsberättelse, gör årsbokslut och lämna till 
revisorerna

Styrelsen sitter kvar till nästa årsmöte enligt stadgarna

Verksamheten bedrivs enligt senaste årsmötesbeslut

Skjut inte upp för länge! Om omöjligt med fysiskt möte: 
Överväg ett digitalt möte



Problematik

Kontakta eventuellt kommun och bank

Styrelseledamot avgår/avlider: Styrelsen jobbar vidare 
fast med färre ledamöter

Ordförande/kassör avgår: Styrelsen kan inom sig utse 
en tillförordnad

Se till att det alltid är två personer som har 
firmateckningsrätt – var för sig - om det händer den 
ena något 

Det går att ha två årsmöten samtidigt (2020 och 2021)



Per capsulam möte

Ett beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta 
styrelseledamöter möts

Styrelsen skickar ut allt årsmötesunderlag till alla 
medlemmar per brev eller digitalt

Samtidigt bifogas förslag till beslut – alltså att 
medlemmarna godkänner alla förslagen

Om medlemmen godkänner förslaget skriver den 
under det medsända protokollet och skickar in

Svaren sammanställs och mötet är genomfört

OBS: Om någon inte samtycker godkänns inte mötet



Digitala möten

Kan hållas trots pandemin

Idag ett beprövat medium. Finns flera verktyg, t ex 
Teams, Zoom, Google meeting

Även långväga medlemmar kan delta – men 
datorovana kan känna sig utestängda

Håll inte mixade möten med både fysiskt och digitalt 
närvarande

Komplicerade och diskussionskrävande frågor bör 
skjutas upp 



Uppdrag

info@hembygdsforbundet.se
08-34 55 11
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