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Årsmöte är den vanligaste
benämningen, 

Men det går också att kalla det för stämma eller som vi
inom Ung Media Sverige kallar årsmötet för, 
"Kongressen". 

Kongress är ganska vanligt inom förbund. 
Stämma är mindre vanligt, och är ett ord
som användes redan under vikingatiden. Då
kallades förening för “gille” och medlemmarna för
“gillesbröder”.

I denna guide får du veta allt du behöver om årsmöte,
stadgar och Ung Media Sveriges uppbyggnad för att
förbereda dig inför Kongressen. Till sist delar vi med oss
av tips till dig som ska ordna egna årsmöten. 
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föreningen fungerar väl
de förtroendevalda gör det de ska
styrelsen verkar i föreningens intresse. 

I många föreningar slarvar man med årsmötet. 
Snabba och slarviga årsmöten går visserligen bra så länge: 

Det kan yttra sig som att styrelsen följer majoritetens intentioner och inte
missgynnar minoriteten. 

Men när så inte är fallet, när styrelsen missbrukar sitt mandat, då är det endast
det regelmässigt genomförda årsmötet, som gör det möjligt för föreningens
medlemmar att ställa allt tillrätta igen.

På ett årsmöte har alla rätt
och möjlighet till att vara

med och fatta beslut. 

1Ta årsmötet på allvar!
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Varför årsmöte? 



Alla föreningar har ett årsmöte. Alla har också stadgar. 
I stadgarna ska det stå nedskrivet att årsmöte ska hållas varje år och hur det
ska gå till.

2Stadgar = ?
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Stadgar är föreningens regler

när årsmötet ska äga rum
hur det ska kallas till årsmöte
hur underlagen ska göras tillgängliga
Vilka som har rösträtt på årsmötet
hur dagordningen ska se ut
vad som måste och kan beslutas om
hur medlemmar kan lägga motioner
hur föreningen kallar till ett extrainsatt årsmöte

I stadgarna står det om:

Det som inte regleras i stadgarna ska
genomföras enligt föreningens praxis
eller enligt god föreningssed.
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DISTRIKTEN
Verkar på regional nivå och har egna årsmöten. 
Ung Media har två aktiva distrikt: Stockholmsdistriktet och
Västra Götalandsdistriktet.

MEDLEMSFÖRENINGAR
Består av alla medlemmar som styr Ung Media Sverige. 
Det är här all verksamhet sker. Alla medlemsföreningar har
också egna årsmöten.
 

Men om man har tusentals medlemmar? 

Hos Ung Media Sverige, som är ett riksförbund, ser det annorlunda ut. I hela
Sverige har vi 14.000 medlemmar och 86 medlemsföreningar. 

Det skulle vara svårt att försöka samla alla på samma ställe för att prata
och bestämma saker. Istället låter vi varje förening och varje distrikt skicka
ombud. På så sätt är alla distrikt och föreningar inbjudna men inte varje
enskild person.

86
14000

 
 

 Medlemmar

 
Föreningar

FÖRBUNDET
Verkar på nationell nivå. 
Inkluderar alla distrikt och medlemmar.



Årsmötet kan lite enkelt sammanfattas i 
nedanstående punkter: 

Formalia: Är de mötespunkter som handlar om själva mötet. Det kan
vara saker som vilka som ska leda årsmötet, vilka som får rösta, att
öppna och avsluta mötet. De här punkterna brukar gå ganska snabbt.

Nya året: Är mötespunkter som handlar om det nya verksamhetsåret. Vi
ska tillsammans bestämma vad vi ska göra (Verksamhetsplanen) och
vad vi ska lägga pengar på (Budgeten).

Senaste året: Är mötespunkter som handlar om det senaste
verksamhetsåret. Här går ni exempelvis igenom vad förbundet har gjort
och hur pengarna har spenderats.

Val: Val är mötespunkter som handlar om att välja personer till olika
uppdrag inom förbundet. Till exempel styrelse, revisorer 
och valberedning.

4En sammanfattning av
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5Roller under årsmötet
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Leder mötet. Det är inte
ovanligt att denna är extern. 

Sekreteraren skriver ner vad
som händer under mötet.

Justerare läser igenom
protokoll så att det stämmer.

Rösträknare räknar röster
under mötet när det behövs.

MÖTES-ORDFÖRANDE MÖTES-SEKRETERARE

JUSTERARE RÖSTRÄKNARE



6Arbetsordning under
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Talarlista. Den som vill prata skriver upp sig på en lista genom att lägga till
sig själv i listan i mötessystemet VoteIT.
Ordningsfråga, sakupplysning och replik. Dessa tre saker kan alltid bryta
ett mötet och då pausar talarlistan och pågående diskussion.
Pauser. I schemat för mötet finns det pauser inplanerade.
Chatten i Zoom används endast för att skickainformation till deltagarna.

Röstlängd
För att veta vilka som får rösta på mötet finns en lista som kallas röstlängd.
Denna lista beslutar mötet om och bestämmer då vilka som ska få rösta på
mötet.

Plenum
Plenum är när hela mötet är samlat och diskuterar samt tar beslut. I plenum
diskuterar och debatterar mötet en fråga i taget enligt vad som står i
dagordningen.

Förslag
Alla som har rätt att lämna förslag kan göra detta i mötessystemet VoteIT
fram tills mötet har beslutat att gå till beslut i respektive punkt.
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Kandideringsstopp
Deltagare kan föreslå andra eller sig själva till styrelsen, valberedning och
revisorer genom att föreslå dem i VoteIT. 
Förslagsstopp i förtroendevalen är kl. 11.00 på lördagen.

Beslut
När talarlistan är tom under en punkt frågarmötesordförande om mötet är
redo att gå till beslut. Om mötet svarar ja är det dags att rösta på de olika
förslagen.

Förtroendeval
När mötet ska välja styrelse väljer mötet först tre av rollerna i styrelsen var för
sig genom personval: förbundsordförande, vice förbundsordförande och
förbundssekreterare. Dessa tre roller bildar det som inom styrelsen kallas för
verkställandeutskott eller VU. 

När mötet valt dessa tre roller bestämmer de hur många ytterligare
ledamöter de vill ha i styrelsen och väljer sedan personer för att fylla dessa
platser.

Reservationer
Om ett ombud anser att ett beslut kan leda till juridiska konsekvenser har
ombudet rätt att reservera sig motbeslutet.

Nu kan årsmötet avslutas! Har du en egen förening? Kanske är du ansvarig
för att ordna årsmötet? På nästkommande sidor presenterar vi 10 saker att
tänka på för dig som ska hålla i ett årsmöte själv. 



1. Avsätt tid - Årsmöten tar lång tid. 
Det är bättre att avsätta för mycket tid än för lite. Blir det tid över hinner man
ha det trevligt ihop! Men blir det för kort tid behöver manstressa igenom vissa
punkter eller i värsta fallboka in en ny tid.

2. Håll mötet tidseffektivt. 
Vissa punkter man vill ta upp kanske lämpar sig bättre på vanliga
styrelsemöten. Och vissa frågor man har kanske man kan ta innan mötet.

3. Ge alla chansen att komma förberedda. 
Skicka med dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag i
god tid. På så sätt kommer alla till mötet med samma förutsättningar. 

4. Undvik härskartekniker: 
Prata om de olika härskarteknikerna: Osynliggörande, Förlöjligande,
Undanhållande av information, Dubbelbestraffning samt påförande av skuld
och skam innan mötet så att alla förstår vilka som finns och hur de fungerar.

Tips: Lär dig mer om hur du kan möta härskarteknikerna med motstrategier i
vår guide "Trygg och tillgänglig". 

5. Inkludera
Tänk på representation både gällande marknadsföringen samt vem som syns
och hörs under mötet. 

7För dig som ska hålla i 
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7
6. Tillgänglighet 
Se till att allt är tillgängligt, exempelvislokalen för rullstolsburna och texten
förpersoner med synnedsättning eller dyslexi. 

7. Mentorer och coacher
Låt tidigare engagerade hjälpa nya genom att vara tillgängliga under
årsmötet som mentorer.

8. Följ upp efter mötet
Efter årsmötet behövs ett Konstituerande möte där de specifika rollerna
tilldelas.

9. Sätt igång hyffsat snabbt
Få med de nya styrelsemedlemmarna så att det inte blir för stort glapp efter
årsmötet. Var mån om att de nya styrelsemedlemmarna inkluderas ordentligt.

10. Ha kul!
Kom ihåg att ta pauser. Ställ er upp, sträck på er, ta kaffe, bjud på fika, kör en
snabb lek eller gör något annat skoj för att hålla energin uppe.

Årsmötet blir startskottet för ett nytt verksamhetsår. Det är viktigt att förmedla
till den nya styrelsen och medlemmarna att föreningen är en trevlig
sammanslutning. 

Gör mötet roligare genom att exempelvis 
ses på ett mysigt café!

För dig som ska hålla i 
ett årsmöte 
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Kontakt

NU!..
 

ÄR DU REDO ATT DELTA
ELLER HÅLLA I ETT ÅRSMÖTE!

ÅRSMÖTESGUIDEN
+ 1O T IPS  FÖR ATT  LYCKAS

Ung Media Sverige

Drottninggatan 112, 
111 36 Stockholm

www.ungmedia.se
info@ungmedia.se

VI SES PÅ KONGRESSEN!


