
Årsmötesskola 
  
Vad är ett årsmöte? 
Ett årsmöte är ett stort möte som hålls varje år, där alla som är medlemmar i Svenska 
kyrkan i Lunds stift (SKUL) får komma. Där bestämmer man en massa saker, allt som 
man kan bestämma om, t.ex. vad man ska göra nästa år och vem som ska sitta i 
styrelsen. 
 
Varför har man årsmöte? 
Det är viktigt att alla får säga vad de tycker och vill. På ett årsmöte är alla medlemmar 
inbjudna och man bestämmer tillsammans. Det är bra att träffas en gång om året för att 
prata om vad man har gjort förra året och vad man ska göra under året som är.  
 
Vem kommer på årsmötet? 
På ett årsmöte på lokalavdelningsnivå är alla lokalavdelningens medlemmar inbjudna. 
På SKULs Distriktsårsmöte (DÅM) är alla SKULs medlemmar välkomna. Men eftersom 
det finns många medlemmar i SKUL får inte alla plats på distriktsårsmötet. Varje 
lokalavdelning får därför skicka några personer som har rösträtt, de kallas ombud. De 
representerar sin lokalavdelning, och för därmed alla lokalavdelningens medlemmars 
talan. Men alla får ändå säga vad de tycker genom sina ombud. Vilka som åker på DÅM 
från just din lokalavdelning kan beslutas på lite olika sätt beroende på hur 
lokalavdelningen väljer att göra, t.ex. på lokalavdelningens årsmöte.  
 
Att organisera mötet 
För att det ska vara ordning och reda under mötet finns en dagordning vilket är mötets 
schema. Vissa punkter på dagordningen är saker man alltid måste ta upp på årsmötet, 
det är sådant som står i stadgarna. Vissa punkter är saker som är aktuellt i år, till 
exempel förslag som medlemmarna har skickat in i form av en motion. 
 
Det finns många olika uppgifter man kan ha på ett årsmöte. Längst fram sitter presidiet, 
det är de som håller ordning på årsmötet. I presidiet finns mötesordförande som leder 
mötet och mötessekreterare som skriver ner allt som beslutas och händer. 
 
Det är alltså inte presidiet som bestämmer utan de styr upp mötet och ser till att det går 
rätt till och att allt sker demokratiskt. Bestämmer gör medlemmarna tillsammans!  
 
Sen har vi dem som röstar om besluten, ombuden. På lokalavdelningens årsmöten får 
alla medlemmar vara med och rösta, men på distriktsårsmötet är man ungefär hundra 
personer som alla representerar en lokalavdelning. Dessutom finns observatörer, de är 
som gäster på mötet. De har ingen rösträtt men får vara med och titta, lyssna och yttra 



sig. Vi har rösträknarna som räknar röster när det behövs, och justerare som efter mötet 
kontrollerar att protokollet som mötessekreterarna skriver blivit rätt. Rösträknare och 
justerare väljs bland ombuden av årsmötet. 
 
Vad är en sammanträdesordning? 
Sammanträdesordningen är mötets regler och berättar hur mötet ska gå till. Det handlar 
om vem som får prata, hur diskussioner ska föras, vem som får lämna förslag till beslut, 
vem som får rösta, hur man röstar och hur man protesterar mot ett beslut som man inte 
gillar. Den finns för att alla ombud ska vara överens om hur mötet ska bli så 
demokratiskt och bra som möjligt. 
 
För att ta ett beslut måste man först och främst diskutera frågan och höra vilka olika 
alternativ som finns. Det kan bli långa diskussioner där ett ombud inte tycker att 
debatten leder någon vart, då kan denne begära streck i debatten. Om årsmötet röstar 
för ett streck i debatten betyder det att bara dem som står i kö till talarstolen får säga sin 
mening. Sen ska man rösta om vilket beslut som ska fattas.  
 
Röstningen kan gå till på olika sätt. Det tre vanligaste sätten är, beslut med acklamation, 
votering och sluten votering. 
 
Acklamation är när alla ropar ja när mötesordförande frågar något. Man ropar aldrig 
“nej”, utan efter att mötesordförande ställt sin fråga frågar den även “någon däremot”, är 
man emot beslutet ropar man “ja” då istället. Är det osäkert vilket alternativ som fick flest 
röster kan årsmötets deltagare alltid begära votering. Alla har då en lapp, till exempel ett 
röstkort, som man håller upp i luften istället för att ropa ja. Rösträknarna ställer sig då 
upp och räknar antalet röstkort i luften.  
 
Under en sluten votering skriver man ner vad man röstar på på en lapp som är hemlig. 
Sedan räknar rösträknarna lapparna. Om en inte gillar beslutet kan man lämna in en 
lapp till presidiet för att visa att du inte håller med. Det kallas reservation. 
 
 
Året som gått  
Ett årsmöte ska bland annat granska verksamheten. Därför presenteras vad som 
genomförts under det gångna året i form av en verksamhetsberättelse och i en 
ekonomisk årsredovisning. Verksamhetsberättelsen är en text som sammanfattar allt 
som har hänt under året och som alla kan läsa inför mötet. Under mötet har man 
möjlighet att föreslå ändringar i texten om man upptäcker saker som inte stämmer. När 
mötet är överens om den slutliga texten godkänns den. 
 
 



I den ekonomiska årsredovisningen står det hur pengarna har använts under året och 
om det blivit några pengar över. Det är nämligen viktigt att alla får reda på om pengarna 
har använts till det man bestämde på förra årsmötet. Om det inte är så vill man ju gärna 
veta varför. Och så vill man veta om det finns några pengar över som man kan använda 
till nästa år. Årsmötets granskning av ekonomin behöver förberedas för att man ska 
kunna diskutera den. Personer som gör det kallas revisorer. De går igenom alla kvitton 
och kontrollerar så att pengarna i kassan och på banken stämmer och att pengarna 
använts till saker som är beslutade. Om revisorerna tycker att det ser bra ut föreslår de 
att man ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, vilket är något av det viktigaste på 
hela mötet. När man beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen betyder det att man säger 
att styrelsen har skött sig under året och att man godkänner deras arbete.  
 
Kommande år 
När man har beslutat om året som gått är det dags att tänka framåt. Styrelsen har gjort 
en plan för det kommande året. Det kallas för verksamhetsplan och i den skriver man 
vad SKUL vill arbeta med och hitta på under det kommande året. Sen kan ombuden på 
årsmötet komma med förslag på förändringar i den om de vill. Styrelsen lägger också 
fram en budget, vilket är en plan på vad pengarna ska användas till baserat på hur 
mycket pengar som organisationen fått. 
 
Om styrelsen vill hitta på något större och ge förslag på det kan de lämna in förslaget i 
form av en proposition. I en proposition skriver styrelsen om något speciellt de vill göra, 
eller en förändring de vill ha i SKUL. Det kan till exempel vara en förändring i SKULs 
stadgar, alltså våra lagar. 
 
Om en medlem vill lägga ett förslag som årsmötet ska besluta om kan denne skicka in 
en motion. Det är samma sak som en proposition, men istället för att det är styrelsen 
som lägger ett förslag så kommer motioner från medlemmarna. Det kan till exempel 
vara att man vill att SKUL ska arrangera ett speciellt läger, eller kanske att allt som 
SKUL gör ska vara gratis. 
 
När man ska besluta om något på ett årsmöte gör man detta i form av ett yrkande. Ett 
yrkande är en mening som talar om vad man ska besluta om, och den meningen börjar 
alltid med ordet “att”. Det kan till exempel vara “att SKUL ska servera kanelbullar på alla 
årsmöten”. I en proposition och i en motion står det först en förklarande text till vad de 
vill göra eller förändra och sen står själva förslaget i form av ett yrkande med en att-sats. 
 
 
 
 
 



 
Val av förtroendeposter 
Nu har vi pratat om året som gått och åren som kommer, och då har vi har något av det 
viktigaste kvar. Alla val till förtroendeposter! Man kan säga att väljarna, som i detta fall 
är medlemmarna i SKUL, ger en person sitt förtroende att utföra ett visst uppdrag. Det 
handlar om ordföranden, styrelseledamöter, revisorer, valberedning och ibland 
representanter till t.ex. DÅM, RÅM eller DUK. 
 
Ordförande är den som är ledare för arbetet som görs i organisationen. Till sin hjälp har 
den sin styrelse som består av styrelseledamöter. Tillsammans jobbar de i olika grupper 
för att föra organisationen framåt och genomföra arrangemang såsom läger. 
Revisorerna ser till att styrelsen lägger pengarna på rätt saker och kontrollerar kvitton 
och konton. Valberedningen är de som lägger fram förslag till alla förtroendeposter inför 
årsmötet. En valberedning behövs oftast bara på distriktsnivå, alltså inte hos en 
lokalavdelning. 
 
Ett årsmöte är demokrati på riktigt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu har ni fått ta del av hur ett årsmöte kan gå till och vi önskar er all lycka med era 
beslut. Har ni frågor får ni gärna kontakta utskottet Identitet eller till SKULs 
rörelseinnovatör. 
 
identitet@skul.nu 
rorelseinnovator@skul.nu  
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