
 
 

Hej!  
Denna inbjudan kommer till dig som medlem i KFUM Ängsholmen och Sköna Dar.   

KFUM Ängsholmens styrelse hälsar dig varmt välkommen till  

Medlemskväll med Årsmöte 
 

 
Tid: Torsdag den 7 mars 2019, kl. 17.00 – ca 21.00 

Plats: KOM Hotell, Döbelnsgatan 17 i Stockholm, T-bana: Rådmansgatan 
 

 
17.00-19.00: Mötesförberedelser, mingel och middagsbuffé 
Föreningens arbetsgrupper och styrelse presenterar sina verksamhetsberättelser och 
informerar om vad som är planerat framåt. Styrelsens propositioner, eventuella motioner och 
budgetförslaget kommer också finnas tillgängliga för dig att läsa och tycka till om. Samtidigt 
blir det häng med dina lägerkompisar och en schysst middagsbuffé. Meddela eventuell 
specialkost via föranmälan.  
 

19.00-ca 21.00: Årsmötesförhandlingar 
Själva mötet börjar och alla är välkomna att vara med. Under mötet väljs bl.a. en ny styrelse 
och en budget för föreningen ska antas. Rösträtt har de som fyllt 12 år samt betalat 
medlemsavgiften för 2019. Alla medlemmar har rätt att delta och yttra sig på mötet, se mer 
info på nästa sida. 

 

 
Vi är tacksamma om du föranmäler dig via www.angsholmen.org. Där hittar du också 

information om årsmötet, årsmöteshandlingar etc. 

Följ oss också på Facebook och Instagram för uppdateringar: 
facebook.com/kfum.angsholmen 
instagram.com/kfumangsholmen 

 
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta kansliet.  

Mail: kansliet@angsholmen.org 
Telefon: 08-684 507 50 

 



 

 
Vad är ett årsmöte? 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och därmed ditt viktigaste tillfälle 
att göra din röst hörd.  

I KFUM Ängsholmen håller vi årsmöte en gång per år och till detta är alla medlemmar 
välkomna. Rösträtt har de medlemmar som fyllt 12 år samt betalat medlemsavgiften för 2019. 
Är du under 12 år är du varmt välkommen att delta på mötet och tycka till i alla frågor som 
diskuteras.  

På årsmötet är du med och fattar de viktigaste besluten i föreningen, till exempel: 

- Medlemsavgifter och ledararvoden 
- Verksamhetsplan för året 
- Budget för året 
- Vilka som ska sitta med i styrelsen under 

verksamhetsåret 
 

Hur påverkar jag? 

Det är du som medlem som bestämmer i föreningen 
och det finns många olika sätt för dig att påverka. 

Till årsmötet har alla medlemmar, oavsett ålder, rätt 
att lägga motioner. En motion är ett förslag som 
årsmötet tar ställning till. Om årsmötet röstar igenom 
förslaget är styrelsen bunden att arbeta enligt det.  

För att motionen ska hinnas läsas av styrelse och 
medlemmar innan årsmötet ska den mailas till 
kansliet@angsholmen.org senast den 7 februari. Vill 
du ha hjälp att formulera din motion, maila till 
adressen ovan! 

Du är självklart också välkommen att lämna förslag 
till styrelsen när som helst under året. Det gör du 
genom att maila styrelsen@angsholmen.org. Styrelsen 
tar då upp förslaget för diskussion och beslut på 
kommande styrelsemöte.  

På årsmötet har de medlemmar som är närvarande, som har fyllt 12 år samt har betalat 
medlemsavgiften för 2019 rätt att rösta. På årsmötet röstar vi oftast med acklamation, d.v.s. 
genom att säga JA då du håller med eller NEJ då du inte håller med.  

Att skriva en motion 

En motion är inget komplicerat utan en 
kortfattad text som avslutas med ett 
förslag till beslut. En motion kan 
förslagsvis innehålla följande delar:  

Bakgrund 
Beskriv anledningen till motionen, ev. 
information som är viktig att känna till. 
Motivering 
Beskriv problemet/situationen och varför 
något bör göras åt det. 
Lösningsförslag 
Beskriv vad du tycker bör göras och om 
möjligt hur det bör göras. 
Yrkande 
Ditt förslag till beslut, formulerat på 
detta sätt: ”Jag yrkar att…” 
Avsändare 
Ditt namn och ev. arbetsgrupp du 
representerar.  

Vill du ha stöd i att skriva en motion, 
kontakta  kansliet@angsholmen.org 

 

 



 
På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet, utom i beslut om stadgeändringar. Enkel 
majoritet innebär förslaget ska stödjas av mer än hälften av de som röstar för att gå igenom.   

 

Hur väljs styrelsen? 
Varje år utser årsmötet en valberedning, vars uppdrag är att ta fram ett genomarbetat 
förslag på styrelseledamöter att välja på nästkommande årsmöte. Valberedningen består av 
fyra medlemmar i föreningen som inte själva sitter i styrelsen.  

Tycker du att du skulle passa perfekt i styrelsen? Eller har du en kompis som vore grym? Via 
www.angsholmen.org kan du nominera dig själv eller någon annan. Det går också bra att 
maila om du har några frågor eller funderingar. 

På årsmötet presenterar valberedningen sina förslag på styrelseledamöter och mötet beslutar 
om de godkänner förslaget eller om de vill välja några andra till styrelsen. 

Är du intresserad av att sitta med i valberedningen inför nästa årsmöte? Maila i så fall till 
valberedning@angsholmen.org och berätta det! 
 

Hur betalar jag medlemsavgiften? 
Med detta mail kommer du att få en faktura. Fakturan kan du med fördel använda för att 
betala medlemsavgiften för 2019. Du kan också betala medlemsavgiften kontant eller med 
swish när du kommer till årsmötet. Tänk i så fall på att ta med jämna pengar och att komma i 
tid. Skulle du välja att inte betala så plockas du bort från vårat medlemsregister. 

Medlemsavgifter för KFUM Ängsholmen 2019 
Till och med det år du fyller 25:  50 kr 
Från och med det år du fyller 26:  100 kr 
 

Hur hittar jag information om årsmötet? 
Innan årsmötet kommer du att kunna hitta alla möteshandlingar på www.angsholmen.org.  
Inkomna förslag från medlemmar (motioner), förslag från styrelsen (propositioner), 
föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året, budgetförslag med mera 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 21 februari.  

 



 

Årsmötets dagordning 
I föreningens stadgar beskrivs vad som ska pratas om på föreningens årsmöte. Här kommer 
dagordningen tillsammans med en förklaring på vad de olika punkterna handlar om. 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande och 
protokollsekreterare för mötet 
 
 

3. Val av två protokolljusterare samt 
rösträknare 
 

4. Mötets behöriga utlysande 
 

5. Fastställande av röstlängd 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och 
ekonomiska redogörelse 
 

7. Revisorernas berättelse om styrelsens 
förvaltning 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
 

9. Propositioner (bl.a. medlemsavgifter och 
budget) 
 

10. Beslut om arvoden för ledaruppdrag 
 

11. Till årsmötet inkomna motioner 
 
 
 

12. Val av styrelseordförande för ett år 
13. Val av sex ordinarie styrelseledamöter för 

två år samt ev. fyllnadsval för ett år 
14. Val av revisorer samt suppleanter för ett år 

 
 

15. Val av valberedning till nästa årsmöte 
 

16. Mötets avslutande 

1. Årsmötet förklaras öppnat och förhandlingarna 
är därmed igång. 

2. Mötet väljer en mötesordförande som leder 
mötet, fördelar ordet etc. samt en 
protokollsekreterare som antecknar vad mötet 
beslutar om. 

3. Dessa personer kontrollerar protokollet efter 
mötet samt hjälper till med rösträkning under 
mötet. 

4. Mötet beslutar om årsmötet kallats till på det 
sätt som står beskrivet i stadgarna. 

5. Röstlängd=antal röstberättigade personer på 
mötet. 

6. Styrelsen berättar om vad som hänt i 
verksamheten och ekonomiskt under det gånga 
året.  

7. De revisorer som utsågs på föregående årsmöte 
berättar om sin granskning samt ger en 
rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet. 

8.  Mötet beslutar om de tycker att styrelsen skött 
sitt uppdrag och därmed beviljas ansvarsfrihet. 
 

9. Propositioner är förslag från styrelsen om t.ex. 
förslag till budget för året. Mötet får diskutera 
och besluta om de godkänner förslagen.  

10. Mötet beslutar om summan för ledararvoden 
under året. 

11. De motioner som inkommit till årsmötet gås 
igenom, styrelsen ger sina svar på motionerna, 
mötet får diskutera samt besluta om att 
godkänna eller avslå förslagen. 

12. Mötet väljer föreningens ordförande för året. 
13. Valberedningen presenterar sitt förslag och 

mötet väljer styrelse för året. 
14. Mötet väljer två revisorer och två suppleanger 

som ska granska föreningens ekonomi till 
kommande årsmöte. 

15. Mötet väljer fyra medlemmar till valberedning 
inför nästa årsmöte. 

16. Årsmötet avslutas.



 
 


