
Årsmötesprotokoll för_______________________
Namn på föreningen (samma som i stadgarna)

datum för årsmötet ______________
År-månad-datum

verksam i _______________________________________ 
Ort och län

§1. Mötet öppnas
Årsmötets påtänkta ordförande öppnar mötet.

§9. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår lästes upp och bifogas till årsmötesprotokollet.

§4. Val av justerare och rösträknare för årsmötet
Årsmötet beslutar att välja __________________________ till justerare och rösträknare för årsmötet.

§3. Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutar att välja __________________________till sekreterare för årsmötet.

§2. Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutar att välja __________________________ till ordförande för årsmötet.

§11. Revisorns utlåtande
Revisorns utlåtande gällande föregående verksamhetsår lästes upp.

§12. Ansvarsfrihet för styrelsen gällande föregående verksamhetsår
Beviljar årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen gällande föregående verksamhetsår? 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Ja Nej

§10. Ekonomi
Här är en sammanfattning av föregående verksamhetsårs ekonomi gällande intäkter och kostnader: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

§6. Godkännande av röstlängd
Antalet medlemmar med rösträtt, inklusive fullmakter, för årsmötet uppgick till ______st.

§5. Godkännande av dagordning
Valde årsmötet att godkänna dagordningen efter det att den föredragits? 
Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen.

Ja Nej

§7. Godkännande av mötets korrekta utlysning
Anser årsmötet att mötet utlyst korrekt utifrån stadgarnas riktlinjer för mötets utlysning? 
Årsmötet ansåg mötet vara korrekt utlyst.

Ja Nej

§8. Stadgar (måste antas på nytt fr.o.m. årsmötet 2022)

Vi antar Sport for Lifes förslag på stadgar – rekommenderas för att säkerställa att man får bidrag.
Vi antar egna stadgar som i kontakt med Sport for Life redan är godkända av dem. 
Vi har redan antagit stadgar tidigare år och har inte ambitionen att justera dem på detta möte.



§19. Mötet avslutas
Årsmötets ordförande avslutar mötet.

Signering av årsmötesprotokoll

Ordförande Sekreterare Justerare

§15. Val av revisor (en person som granskar ledningsgruppens arbete och verksamhetens ekonomi för nuvarande år)
Årsmötet beslutar att välja ___________________________________________till revisor för nuvarande år.

§14. Val av firmatecknare (person eller personer som får teckna avtal i föreningens namn för nuvarande år)
Årsmötet beslutar att välja __________________________________________till firmatecknare. 
Årsmötet beslutar att firmatecknare får tecka var för sig      eller     två i firma. (Välj ett av alternativen) 

§17. Verksamhetsplan för nuvarande verksamhetsår
Här är en sammanfattning av det samtal som hölls gällande verksamheten för nuvarande verksamhetsåret. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

§18. Motioner
Hantera de motioner som kommit in till årsmötet. Här kommer en sammanfattning om vad som beslutades. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

§16. Val av valberedning (person eller grupp som inför kommande årsmöte förbereder de olika valen)
Årsmötet beslutar att välja___________________________________________________ till valberedning.

§13. Val av styrelse för nuvarande verksamhetsår (minst tre personer)
Årsmötet beslutar att välja följande personer till styrelse för nuvarande verksamhetsår: 
Ordförande: __________________________________________________________________________ 
Sekreterare: __________________________________________________________________________ 
Kassör: ______________________________________________________________________________ 
Övriga ledamöter (ange specifika uppdrag om det valdes på årsmötet): ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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