
Detta	protokoll	fungerar	både	som	dagordning	(det	ni	ska	prata	om)	och	protokoll	(det	ni	pratade	om)
Viktigt	är	att	ni	skriver	under	protokollet	med	en	blå	bläckpenna.

PROTOKOLL	ÅRSMÖTE
(Skriv	i	vilket	år	det	är	nu	i	rutan)

(skriv	vad	föreningen	heter	i	rutan	ovan)

1.	Val	av	mötesordförande,	mötessekreterare,	protokolljusterare	för	årsmötet

Vi	valde:	 	till	mötesordförande

(Mötesordförande	är	hen	som	håller	i	årsmötet)

Vi	valde:	 	till	mötessekreterare

(Mötessekreterare	är	hen	som	fyller	i	denna	blankett)

Vi	valde:	 	till	mötesjusterare

(Mötesjusterare	är	hen	som	läser	protokollet	efter	mötet	och	ser	att	allt	är	rätt)

2.	Närvarande

Antal	närvarnade	medlemmar	
(Hur	många	var	med	på	mötet) stycken
(Alla	medlemmar	i	föreningen	har	en	röst	var)

3.	Godkännande	av	kallelsen
(Fråga	om	alla	har	fått	informationen	om	detta	möte,	enligt	stadgarna	ska	ni	
bjuda	in	till	mötet	två	veckor	innan	det	datum	som	mötet	är)

JA

NEJ Vi	godkände	inte	det	och	har	nytt	möte	den	(fyll	i	rutan)	



4.	Godkännande	av	dagordningen
(Detta	dokument	är	både	dagordning	(när	ni	inte	fyllt	i	något)	och	protokoll	när	det	är	ifyllt)

JA,	vi	godkände	dagordningen

5.	Verksamhetsredovisning	
(Skriv	ner	vad	ni	gjorde	förra	året.	Exempel	är	det	årsmötet	2020	så	skriv	vad	ni	gjorde	år	2019)

Skriv	vad	ni	gjort

Ekonomisk	redovisning
(skriv	ner	vad	ni	gjorde	för	pengarna	förra	året,	behöver	inte	vara	exakt	på	kronan)

Skriv	vad	ni	använt	pengarna	till

Föreningen	får	inte	LOK-stöd	
LOK-stöd	är	ett	ekonomiskt	bidrag	från Kryssa	i	rutan	ovan
Riksidrottsförbundet	(RF)	eller	specialidrottsförbundet	(SF)
Ni	kan	inte	få	bidrag	från	både	från	Fritidsförbundet	och	RF	eller	SF
så	ni	måste	kryssa	i	rutan	att	ni	väljer	bidrag	från	Fritidsförbundet.



Vilka	satt	i	styrelsen	förra	året	
(skriv	ner	namnen	på	de	som	satt	i	styrelsen	förra	året)

Position Namn Telefonnummer
Ordförande
Vice	ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Hur	många	medlemmar	hade	föreningen	förra	året.	
(Detta	kan	ni	se	i	medlemsregistret	(MyClub)	eller	får	hjälp	med	från	kansliet)

Ålder: Tjejer Killar Annat
6-15	år
16-25	år
26	och	uppåt

6.	Revisionsberättelse
(Alla	föreningar	har	valda	revisorer,	en	revisor	ser	till	att	pengarna	har	använts	rätt,
	hen	måste	vara	över	18	år	och	väljs	varje	årsmöte,	revisorn	får	vara	medlem	men	inte	sitta	i	styrelsen)

Nu	ska	revisorn	titta	på	vad	föreningen	har	gjort	med	pengarna	och	föreslå	
om	föreningens	styrelse	ska	få	godkänt	eller	underkänt.	

Årsmötet	beslutade	att	ge	styrelsen	ansvarsfrihet
(Ansvarsfrihet	betyder	att	allt	är	okej)

Fyll	i	 Ja	eller	Nej

7.	Motioner	(Förslag)
(en	motion	är	ett	förslag	från	medlemmarna	på	vad	föreningen	ska	göra	kommande	år)

Motioner Beslut



8.	Verksamhetsplan	
(en	verksamhetsplan	är	vad	föreningen	ska	göra	kommande	år,	alltså	förslag	från	styrelsen)

Aktivietet Budget

9.	Medlemsavgiften
(här	bestämmer	vi	om	det	ska	kosta	något	att	vara	med	i	föreningen,	väljer	vi	
att	det	kostar	måste	vi	kunna	göra	kvitton	och	redovisa	det)

Vi	beslutade	att	medlemsavgiften	är:	
Kronor

10.	Val	av	styrelse
(det	går	bra	att	ha	samma	styrelse	som	ni	redan	har,	men	ni	får	byta	platser	om	ni	vill)

Position Namn Telefonnummer
Ordförande
Vice	ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

11.	Val	av	valberedning	och	revisor
(valberedning	är	personer	som	föreslår	den	nya	styrelsen)
(revisor	är	hen	som	kollar	att	pengarna	har	använts	rätt)

Position Namn Telefonnummer
Valberedning
Valberedning

18+ Revisor
18+ Revisor



12.	Beslut	om	firmateckning	och	teckningsrätt	(de	som	har	hand	om	pengarna	i	föreningen)
(här	beslutar	vi	om	ordförande	får	ha	hand	om	ekonomin	ensam	eller	om	de	ska	vara	
två	personer	som	tar	ut	och	har	hand	om	pengarna)

Här	fyller	ni	i	bara	en	ruta,	översta	om	det	är	två,	nedersta	om	ordförande	får	vara	ensam.	

Vi	beslutade	att	ordförande	och	kassör	får	teckna	föreningens	konto
(teckna=ta	ut	och	sätta	in	pengar

Ja	eller	nej öppna	och	skapa	nytt	konto)

Vi	beslutade	att	ordförande	får	vara	ensam	att	teckna	föreningens	konto

Ja,	ordförande	får	ensam	teckna	föreningens	konto.	

13.	Övriga	frågor
(Här	skriver	vi	om	vi	pratade	om	något	annat	som	vi	vill	ta	upp)

Övriga	frågor:	

14.	Mötet	avslutades
(mötesordförande	säger:	Jag	förklarar	mötet	avslutat)

Viktigt	är	att	protokollet	skrivs	under	med	blå	bläckpenna	innan	ni	skickar	in	det

Mötesordförande Sekreterare

Texta	namnet Texta	namnet

Justerare Datum	möte	var

Texta	namnet



Prakiska	uppgifter	till	Fritidsförbundet

Vem	kan	Fritidsförbundet	kontakta	om	vi	har	frågor

Namn

E-post

Telefonnummer

Fritidsförbundet	behöver	ett	kontonummer	så	vi	kan	sätta	in	årsbidraget

Kryssa	i	om	det	är	ett:		(Välja	bara	en)
Bankkonto
Plusgiro
Bankgiro

Clearingnummer:	

Kontonummer:	

Var	finns	er	förening:	
På	vilken	fritidsgård	eller	mötesplats	finns	ni?
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