
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
För Svenska Kyrkans Unga i … 

 

Xdagen den datum månad år i lokal. 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

______________ öppnade mötet. 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den __________________________ 

 
Årsmötet beslutade 

att årsmötet var behörigt utlyst. 

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 

Valberedningen presenterar sitt förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

att välja _________________________ till mötesordförande. 

att välja _________________________ till mötessekreterare. 

§ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSONER OCH RÖSTRÄKNARE 

Valberedningen presenterar sitt förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

att antalet justerare vid årsmötet ska vara _________. 

att välja __________________________________ till justerare vid årsmötet. 

att antalet rösträknare vid årsmötet ska vara _________. 

att välja __________________________________________ till rösträknare. 

§ 5 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Vi fick presentar oss och presidiesekretaren gjorde en röstlängd genom att stämma av mot 

medlemslistan vilka som var närvarande. 

 

Årsmötet beslutade 

att antalet medlemmar på plats som får rösta är ________. 

 

Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. 

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Vi gick igenom vilka saker vi vill prata om på årsmötet. 

 

Årsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

 

Föredragningslistan finns med som bilaga 2. 



 

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Vi pratade om vad vi gjort under förra året. 

 

Årsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

Verksamhetsberättelsen finns med som bilaga 3. 

§ 8 LOKALAVDELNINGENS EKONOMI FRAM TILL ÅRSMÖTET 

(kryssa för ett av alternativen) – när ni gör klart protokollet kan ni sedan ta bort de delar som 
inte är aktuella både här och längre ner. 
 

 lokalavdelningen har skött sin egen ekonomi  gå till rutan 

nedan! 

 lokalavdelningen har fått hjälp att sköta sin ekonomi gå vidare till nästa paragraf! 

BOKSLUT OCH REVISIONSBERÄTTELSE 

Vi pratade om hur vi använt våra pengar under året. Revisorn berättade om hur den 

tycker att lokalavdelningens förtroendevalda har skött sina uppdrag under året som 

gått. 

 

Årsmötet beslutade 

att lägga bokslut och revisionsberättelse till handlingarna. 

 

Bokslutet och revisionsberättelse finns med som bilaga 4. 

§ 9 ANSVARSFRIHET 

Vi pratade om vi tyckte att de förtroendevalda skött sina uppdrag eller om någon hade 

gjort något grovt fel/olagligt. 

 

Årsmötet beslutade 

att ge lokalavdelningens förtroendevalda ansvarsfrihet för det gånga året. 

§ 10 PROPOSITIONER 

2022 behöver alla lokalavdelningar som inte uppdaterade sina stadgar förra året göra det 

efter beslut på Riksårsmötet 2020. Se separat dokument för beslutsunderlag och nya 

normalstadgar. 

 

Lokalavdelningar som beslutade om detta 2021 kan gå vidare till rutan. 

 

Årsmötet beslutade 

att stadgarnas tredje paragraf ska lyda som följer: 

”Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan 

ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen 

och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en 

lokalavdelning. 

 



 

I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlemskap; medlem och 

stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och 

syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och 

stödmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. 

 

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv 

handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har 

rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till 

förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. 

 

Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig 

bakom rörelsens idé och syfte och är med för att den vill ta ställning för 

Svenska Kyrkans Unga.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 MOTIONER 

Medlemmarna presenterade sina förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

att __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

att __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

att __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

att __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ÖVRIGA PROPOSITIONER 

Styrelsen presenterade sina förslag. 
 
Årsmötet beslutade 

att 

___________________________________________________________________________

_____ 

att 

___________________________________________________________________________

_____ 

Förslagen från styrelsen finns i sin helhet i bilaga 5. 



 

att __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Förslagen från medlemmarna finns i sin helhet i bilaga 6. 

§ 12 VERKSAMHETSPLAN 

Vi pratade om vad vi ska göra under det kommande året. 

 

Årsmötet beslutade 

att fastställa verksamhetsplanen. 

 

Verksamhetsplanen finns med som bilaga 7. 

§ 13 BESLUT OM BUDGET 

Vi pratade om hur vi ska använda våra pengar under det kommande året. 

 

Årsmötet beslutade 

att fastställa budgeten. 

 

Budgeten finns med som bilaga 8. 

§ 14 VAL AV TVÅ KONTAKTPERSONER 

Vi pratade om vad det innebär att vara kontaktperson. 

 

Årsmötet beslutade 

att välja _______________________ och _________________________ till 

kontaktpersoner till och med nästa årsmöte. 

§ 15 REGISTERANSVARIG 

Vi pratade om vad uppgiften att sköta medlemsregistret innebär. 

 

Årsmötet beslutade 

att ge i uppgift till ______________________________________ att fungera 

som registeransvarig till och med nästa årsmöte. 

§ 16 DEMOKRATISKA FORMER 

   (kryssa för ett av alternativen) 

Årsmötet beslutade 

 att lokalavdelningens demokratiska form är medlemsmöten. Gå till ruta 1 

 att lokalavdelningen ska ha en styrelse.  Gå till ruta 2 

 att göra ett eget förslag på hur lokalavdelningen är demokratisk Gå till ruta 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 LOKALAVDELNINGENS EKONOMI FRAM TILL NÄSTA ÅRSMÖTE 

(kryssa för ett av alternativen) 

 lokalavdelningen sköter sin egen ekonomi  Gå till rutan! 

 lokalavdelningen får hjälp att sköta sin ekonomi Gå vidare till nästa paragraf! 

 

VAL AV KASSÖR 

Vi pratade om vad det innebär att vara kassör. 

 

Årsmötet beslutade 

att välja _________________________ till kassör fram till nästa årsmöte. 

 

VAL AV FIRMATECKNARE 

Vi pratade om vad det innebär att vara firmatecknare. 

 

Årsmötet beslutade 

att välja __________________________, till firmatecknare fram till nästa 

        årsmöte. 

§ 18 VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE 

Vi pratade om vad det innebär att vara revisor. 

 

MEDLEMSMÖTEN 

Årsmötet beslutade 

att ha ______ antal medlemsmöten fram till nästa årsmöte. 

att det är ___________________________ som ansvarar för att påminna 

 oss om att träffas. 

att det är _________________och __________________ som ansvarar 

                        för att planera medlemsmötena. 

STYRELSE 

Mötet beslutade 

att välja ______________________________ till ordförande till och med nästa årsmöte. 

att välja följande personer till ledamöter i styrelsen till och med nästa årsmöte: 

                       ______________________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________________ 

EGET FÖRSLAG 

Årsmötet beslutar att vara demokratiska på det här sättet fram till nästa årsmöte 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

Årsmötet beslutade 

att välja ________________________________ till revisor(er) fram till nästa 

 årsmöte 

att välja ________________________________ till revisorsersättare fram till 

nästa årsmöte. 

§ 19 VAL AV VALBEREDNING 

Vi pratade om vad som är valberedningens uppgift. 

 

Årsmötet beslutade 

att antalet personer i valberedningen ska vara ___________. 

att välja ____________________________________ till sammankallande i 

valberedningen. 

att välja __________________________________________________ och 

__________________________________till ledamöter i valberedningen. 

§ 20 VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTET 

Vi pratade om när och var distriktsårsmötet är, och hur många personer vi får skicka. 

 

Årsmötet beslutade 

att välja ___________________________________________ och 

_________________________________ till ombud vid distriktsårsmötet. 

att välja _ _________________________________________ och 

________________________________ till ersättare vid distriktsårsmötet. 

§ 21 UPPDATERING AV UPPGIFTER 

Efter årsmötet behöver lokalavdelningen tala om för Svenska Kyrkans Unga vilka som har 

valts till kontaktpersoner och vem som fått i uppgift att fungera som registeransvarig. 

 

Årsmötet beslutade 

att ge _________________________________________ i uppgift att så fort 

som möjligt uppdatera Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor med vilka 

som valts till kontaktpersoner, vem som fått i uppgift att fungera som 

registeransvarig samt att spara upp protokoll och stadgar. 

§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

§ 23 MÖTETS AVSLUTANDE 

___________________ avslutade mötet. 

 

 

 

______________________ _____________________ ___________________ 

Mötesordförande Mötessekreterare Justerare 


