Det här händer på årsmötet
Ett årsmöte följer en viss ordning. Denna ordning kallas dagordning eller föredragningslista.
Alla medlemmar har rätt att rösta. Man kan rösta på olika sätt.
• Genom att ropa Ja när mötesordföranden ställer en fråga. I digitala möten kan man skriva
Ja/Nej i chattfältet. Hur man ska göra berättas i början av mötet.
• Om någon begär votering, så visar man upp sitt röstkort.
• Om någon begär sluten omröstning, skriver man sitt namn på ett papper som delas ut.

Så här ser en dagordning för ett årsmöte ut
Mötet öppnas



Någon från styrelsen hälsar välkommen och säger att mötet är öppnat.
Fastställande av röstlängd



Alla som är där ska skriva sitt namn på en närvarolista. Den kallas röstlängd och används bland annat
om det blir sluten omröstning. Vid ett digitalt möte blir det upprop.
Fråga om kallelse behörigen skett



Här frågar man deltagarna på årsmötet om de har fått kallelse till årsmötet i rätt tid.
I stadgarna står det att man ska ha fått kallelsen åtminstone två veckor före årsmötet.
Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare



•

•
•

Mötesordförande väljs av deltagarna. Mötesordförande leder årsmötet från och med nu.
Mötesordförande ska helst inte vara någon från styrelsen. Det kan vara en medlem eller en
inbjuden person. Vid ett digitalt möte är mötesordföranden redan bestämd för att hen ska kunna
lära sig tekniken.
Mötessekreterare är den person som skriver protokollet för årsmötet.
De som väljs till justerare ska kontrollera protokollet så att det stämmer med vad som
bestämdes på mötet.

Alla personer ovan skriver under protokollet med sitt namn.
Rösträknare ska räkna rösterna om det blir omröstning.


Styrelsens berättelse för föregående år

Hyresgästföreningens styrelse ska presentera en verksamhetsberättelse. Den beskriver vad de gjort
under förra året. Den beskriver också om det är något som man inte gjort, som man hade tänkt.
Kassören ska berätta om ekonomin under det förra året.


Revisorernas berättelse

Revisorer ska se till att styrelsen sköter sitt arbete på ett bra sätt. Och att styrelsen tar hand om
pengarna på ett bra sätt. Revisorernas berättelse visar vad revisorerna tycker.
Om revisorerna rekommenderar ”ansvarsfrihet” betyder det att revisorerna tycker att
årsmötetsdeltagarna ska godkänna styrelsens arbete.
Att lägga något till handlingarna innebär att årsmötet är färdig med ärendet. Man får inte komma med
synpunkter i efterhand.
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Frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

Att ge styrelsen ansvarsfrihet betyder att medlemmarna godkänner styrelsens arbete vad gäller
verksamhet och ekonomi. Det innebär också att medlemmarna inte kan klaga på styrelsens arbete i
efterhand.


Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Arvode är den ekonomiska ersättning man kan få för vissa uppdrag i föreningen.
Styrelsen berättar om sitt förslag om arvoden.
Arvodet får inte vara mera än vad regionfullmäktige bestämt. Men arvodena får vara lägre.


Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen

Valberedningen föreslår vilka personer som ska vara med i styrelsen.
Det är årsmötet som bestämmer vilka personer som ska vara med i styrelsen.


Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen

Valberedningen föreslår personer som ska få olika uppdrag. De som är med på årsmötet kan komma
med egna förslag. Man måste ha frågat personen innan. Och personen måste vara medlem i
Hyresgästföreningen.
Föreningsordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet.
De som väljs till styrelsen får själva bestämma hur de ska arbeta. Vem som till exempel ska vara
sekreterare.


Val av revisorer och ersättare för dessa

En revisor ska granska styrelsens arbete. De är medlemmarnas ombud för den uppgiften. Det är viktigt
att de klarar av sin uppgift. De bör ha kunskap om ekonomi och föreningsverksamhet.


Val av ledamöter och ersättare till regionens fullmäktige för ett år

Här bestäms vem som ska vara med i regionfullmäktige.


Val av ledamöter till stor förhandlingsdelegation/er för ett år

Här bestäms vem som ska vara med i stora förhandlingsdelegationen.


Val av valberedning

Deltagarna på årsmötet bestämmer vilka som ska vara med i valberedningen.
Valberedarna har en väldigt viktig roll. Det är de som föreslår personer till styrelsen och andra
uppdrag, vid nästa årsmöte. En av personerna i valberedningen är sammankallande. Det betyder att hen
bestämmer när de ska träffas.
Valberedningen är självständig från styrelsen och arbetar på egen hand. Ingen kan bestämma över
deras arbete. De arbetar för föreningens medlemmar.


Motioner samt förslag från styrelsen

En motion är ett förslag från en enskild medlem. De ska ha kommit in till styrelsen en viss tid före
årsmötet för att vara giltiga.
Styrelsen kan också lämna förslag på saker som årsmötesdeltagarna ska bestämma.


Mötet avslutas

