Det här dokumentet fungerar både som
dagordning och protokoll på årsmötet. Glöm inte
att skriva under protokollet.
Nytt för i år är att ni ska registrera medlemmar i
MyClub. Är allt rätt så får ni ett årligt bidrag på
2500kr plus 50kr/medlem

ÅRSMÖTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGEN

(Skriv vad föreningen heter)

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare för årsmötet
Vi valde

till mötesordförande

Vi valde

till sekreterare

Vi
valde

till justerare (Den person som
ser till att det som skrivs
är det ni kommit överens om)

2. Närvarande
Antal närvarande
medlemmar

(Glöm inte att alla
medlemmar har en röst)

3. Godkänna kallelsen
Vi godkände kallelsen

(Har alla fått reda på årsmötet två
veckor innan? Enligt stadgarna)

Nej, vi godkände inte kallelsen därför att:
(Boka nytt möte om ni inte
godkände kallelsen)

Vi har skickat ut kallelse genom: (Kryssa i rätt ruta)
SMS

E-post

Sociala medier

4. Godkännande av dagordningen
Vi godkände dagordningen

Annat sätt,
T ex muntligt

5. Verksamhetsredovisning föregående år, alltså år 2020
Berätta vad ni gjorde förra året:

Berätta om hur ni använde pengarna förra året:
Aktivitet

Kostnad i kr (siffror)

Skriva vilka som var med i styrelsen förra året:
Namn
Funktion
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Medlemsuppgifter förra året
Ålder
Antal
Killar
6-25 år
26+

Tjejer

Telefon

Ja, föreningen vill
vara
bidragsgrundande
för Fritidsforum
Föreningen får inte
LOKstöd
från
Riksidrottsför- bundet
(RF)
(Måste kryssas i för att få bidrag)

6. Revisionsberättelse
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att inte ge styrelsen
ansvarsfrihet

Revisorn tittar på förra
årsmötesprotokollet
och kollar att styrelsen
gjort det som
bestämdes. Är allt okej
föreslår revisorn att
årsmötet ger styrelsen
ansvarsfrihet

7.

Motioner (En motion är ett förslag, t.ex föreningen ska fixa en konsert…)
Motion
Beslut

8.

Verksamhetsplan
Aktivitet

(Vad ni vill göra i föreningen pågående och kommande år)

Budget

Summa:

9. Medlemsavgiften
Vi beslutade att medlemsavgiften ska vara:

kr/år
(Kan vara 0 kr)

10. Val av styrelse
Namn

Funktion
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Ledamot
Ledamot

Telefon

11. Beslut om firmateckning och teckningsrätt
Vi beslutade att ordförande och kassör får teckna föreningens konto

12. Val av minst en myndig revisor
Vi valde

Skriv ”tillsammans om ni
vill att ordförande och
kassör ska gå tillsammans
till banken för att ex. ta ut
pengar till föreningen, eller
”var för sig” om ni tycker att
ordförande och kassör får
gå på egen hand till
banken

till revisor.

(Revisorn måste ha fyllt 18 år och får inte ingå i styrelsen. Inte nuvarande år och inte året innan)

13. Övriga frågor
Nr

Övriga
frågor

1
2
3
4
5
6
7

14. Mötets avslut
Mötet avslutades
(Glöm inte att skriva under, protokollet från årsmötet är inte giltigt utan namnunderskrift, skriv med svart
eller blå kulspetspenna på papper)

Underskrift
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Ort och datum

Namnförtydligande

Vem kan Fritidsforum kontakta om vi har frågor?
Namn
Mejl

Telefon

Konto där vi kan betala ut det årliga bidraget
Bankgiro
Plusgiro
Bankkonto: (Se nedan)

Bankens namn:
Clearingnr:

Kontonr:

Var finns föreningen?
På vilken fritidsgård/hemgård/ungdomsgård (mötesplats) finns föreningen?

Tillägg till stadgarna: (Föreningarna behöver besluta om tillägg i sina stadgar
pga. statens bidragsbestämmelser)

Föreningen och årsmötet godkänner följande tillägg till
stadgarna.
* Alla medlemmar är medvetna om att medlemskapet i föreningen är friviligt.
* Alla medlemmar i föreningen har EN röst på årsmötet
* Verksamheten i föreningen står för alla människors lika värde

JA
JA
JA

Nu är det dags att plocka upp era mobiler!
Det blir mycket lättare för er att får information om ni gillar oss på Facebook
Sök på Fritidsforum

