KALLA TILL ÅRSMÖTE
Alla medlemmar ska kallas till lokalavdelningens årsmöte. Det är viktigt att
det görs så att ingen medlem i efterhand kan säga att de inte har sett kallelsen.
BUDSKAPET OCH INNEHÅLLET
Tiden, dagen och platsen, kommer väl alla ihåg i en kallelse? Säg inte det. Bäst att kolla.
De mest aktiva medlemmarna har säkert koll på det mesta och kan ändå förstå om något är lite
otydligt. Andra medlemmar, som kanske inte hade tänkt att gå på årsmötet, är viktigast att tänka
på när man skriver. Då blir kallelsen så bra som den bara kan!
Medlemmarna kanske funderar på ”Varför ska jag gå på årsmötet?” ”Vad får jag ut av det?”
Styrelsen, eller den som har fått i uppdrag att göra kallelsen, behöver därför berätta för medlemmarna varför det är viktigt att de ska komma på årsmötet. Ett årsmöte är en manifestation för demokrati. När medlemmarna träffas blir det synligt för alla att det här är lokalavdelningens högsta
beslutande organ där alla medlemmar har möjlighet att påverka. Många medlemmar kommer att
vilja skriva in årsmötet i sin kalender och ta sig tid att komma.
Det är viktigt att alla medlemmar är informerade i förväg om vad som kommer att tas upp på
årsmötet, även de som inte har möjlighet att vara med. Se därför till att föredragningslistan för
årsmötet finns med i kallelsen. Annars får man skicka ut ett särskilt meddelande med den. På
årsmötet ska man bara ändra i den utskickade föredragningslistan om något blivit fel.
Berätta i kallelsen hur man ska göra för att lämna motioner till årsmötet. Det vill säga när
motionerna senast ska lämnas till styrelsen och hur man gör. Tipsa gärna om att det på www.
svenskakyrkansunga.se finns tips om hur man skriver en motion och ange gärna i kallelsen till vem
motionen ska skickas/lämnas och datum för motionsstopp.
Vill styrelsen att man ska anmäla sig till årsmötet? Då ska det stå tydligt i kallelsen: när, var och
hur. Om det inte behövs någon anmälan, berätta det lika tydligt.
Det är kul om styrelsen lägger till något som gör årsmötet mer intressant för ännu fler medlemmar.
Lägg till något extra
Gör årsmötet bättre genom att ställa i ordning lokalen, göra den trevlig och möblera så att den
fungerar på bästa sätt för mötet. Ett årsmöte kan också hållas på en lite ovanlig plats, som i sig
gör att fler medlemmar kommer av ren nyfikenhet.
Extra gott till fikat på årsmötet är säkert tradition i flera lokalavdelningar. I andra är det just det
som blir det lilla extra på nästa årsmöte.
Invigning av en utställning kan bli ett tillägg till årsmötet. Gärna en utställning som handlar om
något som intresserar människor i församlingen, även de som inte är med i lokalavdelningen. Fast
man kan göra en utställning av verksamhetsberättelsen också.
Årsmöte och ett musikprogram, kanske en konsert, är inte alls en dum kombination. Samma sak
med att bjuda in en intressant människa som kommer och talar om ett ämne som lockar medlemmar att komma.

UTSEENDET OCH DELANDE
Låt kallelsen få ett utseende som är lätt för medlemmarna att känna igen. Använd det sätt att
dela ut den, sprida den, som känns naturligt. Det ska vara det vanliga sättet som används inom
lokalavdelningen när medlemmarna ska kommunicera med varandra och när styrelsen ska informera medlemmarna.
Eller gör en kallelse som är helt tvärt om, på ett sätt som är så uppseendeväckande att ingen
medlem alls kan missa den. Det första alternativet är enklare och säkrare. Den andra alternativet
kan vara roligare och värt tid och pengar något år.
Man behöver inte alls använda något särskilt språk i kallelsen. Det finns inga “fina ord” som måste
vara med. Det viktiga är att så många medlemmar som möjligt känner att årsmötet gäller dem,
att det som skickas till dem är inbjudande, tydligt och begripligt.
Låt många veta att det är årsmöte. Informera gärna även på en anslagstavla i församlingshemmet
eller på församlingens hemsida. Det gör att andra församlingsmedlemmar får ögonen på att ni
snart ska ha årsmöte. Använd årsmötet för att påminna om att det finns unga församlingsmedlemmar och att demokratin är viktig för barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
En gång är ingen gång
Det står i lokalavdelningens stadgar hur lång tid före mötet en kallelse till årsmötet ska nå medlemmarna, för några medlemmar kommer det att räcka att de får kallelsen för att de ska komma.
För den som vill att många medlemmar ska komma på årsmötet är det inte tillräckligt. Det är en
god idé att börja berätta om årsmötet så snart datumet är bestämt. Sen kommer kallelsen enligt
stadgarna. Och efter den en eller flera påminnelser. För en gång är ingen gång och tre gånger är
en kampanj.
Kampanjen för årsmötet får gärna innehålla aktiviteter med humor och bus.
BJUD IN FLER ÄN MEDLEMMAR
I de flesta församlingar är det en bra idé att bjuda in också andra än lokalavdelningens medlemmar till årsmötet, då blir de observatörer.
Exempel på personer som kan bjudas in till årsmötet:
•
Föräldrar till de yngsta medlemmarna
•
Ledare
•
De anställda medarbetarna
•
Ledamöterna i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige
•
Medlemmar från en lokalavdelning i närheten
•
Ledamöter från distriktsstyrelsen

MALLAR
Mall på kallelse, föredragningslista och protokoll finns i separata dokument!

