
Handlingar för årsmöte i lokalavdelning 
 
Utdrag ur stadgar för Folkets Bio: 
§6 Avdelnings årsmöte hålls före mars månads utgång. Avdelningens årsmöte har till uppgift 
att: - behandla verksamhets- och revisionsberättelse för avdelningen  

- behandla frågan om avgående styrelsens ansvarsfrihet - välja avdelningsstyrelse, varvid 
kassören väljs separat - välja två revisorer - välja delegater till Riksföreningens kongress  

- utforma riktlinjer för avdelningens kommande verksamhet 

 
Exempel på dagordning: 
 
Årsmöte i Folkets Bios avdelning NAMN, TID OCH PLATS 

DAGORDNING  

§1 Årsmötet öppnas  

§2 Val av presidium  

a)Val av mötesordförande 	

b)Val av mötesekreterare 	

c)Val av två justerare och tillika rösträknare  

§3 Årsmötets stadgeenliga utlysning	

§4 Fastställande av dagordning och arbetsordning för årsmötet	

§5 Presentation av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd	

§6  Föreningens verksamhetsberättelse	

§7  Bokslut för 20xx	

§8  Revisionsberättelse för 20xx	

§9  Fastställande av bokslut för 20xx  

§10	Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

§11 Motioner  

§12 Propositioner 	

§13 Handlingsprogram för 20xy  



§14 Fastställande av medlemsavgiften för 20xy  

§15 Presentation av budget för 20xy 	

§16 Fastställande av styrelsearvoden för 20xy 	

§17 Fastställande av styrelsens storlek 	

§18 Val av styrelsens ordförande 	

§19 Val av kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter  

§20 Val av revisorer och revisorssuppleanter 	

§22 Val av valberedning 	

§23 Val av delegater till rikskongressen  	

§24 Övriga frågor 	

§25 Årsmötet avslutas  

 

Arbetsordning för årsmöte i Folkets Bio avdelning NN 

Yttrande- och förslagsrätt  

Under årsmötet har årsmötets ordförande, närvarande medlemmar och styrelsens 
ledamöter yttrande- och förslagsrätt.  

Begära ordet/lämna förslag  

Talare begär ordet genom att räcka upp sin nummerlapp och ordföranden noterar den 
anmälde talaren på en talarlista. När talaren får ordet inleder den med att presentera 
sig. Personer som yttrar sig första gången ges företräde framför personer som redan talat. 
Det kön som under mötet yttrat sig minst ska också få förtur.  

Övriga frågor ska anmälas i förväg och får inte vara beslutspunkter.  

Rösträtt  

Endast medlemmar som betalat medlemsavgift och som finns med på den av mötet 
fastställda röstlängden har rösträtt.  

Omröstning  

När debatten är avslutad frågar ordföranden om mötet är redo att gå till beslut. 



Ordföranden redovisar de yrkanden/förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken 
ordning de ska behandlas (= propositionsordning).  

a) Beslut tas normalt med acklamation (muntliga ja-rop). Därefter ställs frågan ”någon 
däremot?” så att man kan svara ja på frågan, och man svarar aldrig nej. Ordföranden 
bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet, och bekräftar beslutet med ett 
klubbslag.  

b) Om någon av delegaterna vill ha en noggrannare bedömning av omröstningen kan denne 
begära votering. Efter begärd votering sker röstning genom uppräckning av röstkort (grön 
för bifall och röd för avslag), utan att de räknas. Ordföranden bedömer vilket av förslagen 
som har fått majoritet, och bekräftar beslutet med ett klubbslag.  

c) Om någon av delegaterna vill ha en ännu noggrannare bedömning av omröstningen kan 
denne begära rösträkning. Begärs rösträkning räcker ombuden på nytt röstkorten och 
utsedda rösträknare räknar rösterna. Rösträknarna meddelar sitt beslut till ordföranden som 
bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet, och bekräftar beslutet med ett 
klubbslag.  

d) Om någon delegat vill ha en ännu mer noggrann bedömning av omröstningen kan 
rösterna räknas efter upprop från den justerade röstlängden. Sluten omröstning kan också 
begäras (se sluten omröstning).  

Replik  

När någon blir medvetet misstolkad eller personligt angripen i en debatt kan denne begära 
replik. Replik avbryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar från den 
angripna. Ordföranden beslutar om replik beviljas. Efter replik kan ordföranden bevilja 
kontrareplik, enligt samma princip som för replik.  

Ordningsfråga  

Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus för överläggningar, åsikter 
om propositionsordningen eller streck i debatten. Ordningsfrågor bryter talarlistan.  

Reservation  

Om någon delegat vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet 
fattats. Reservationen ska skriftligen lämnas till mötesordföranden senast vid Årsmötets 
avslutande. Reservationer protokollförs.  

Streck i debatten  



Streck i debatten kan föreslås av någon av delegaterna eller ordföranden. Årsmötet beslutar 
om streck i debatten ska sättas, efter fråga från ordföranden. Då streck i debatten sätts, 
sätter de som önskar tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare 
sätta upp sig på talarlistan. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden de förslag till 
beslut som har inkommit. Yrkanden får inte göras efter att streck i debatten har satts.  

Sluten omröstning  

Vid den händelse att någon begär sluten omröstning sker sådan genom inlämning av 
röstlapp med ja eller nej.  

 


