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Vägen till ett beslut
Kallelsen
Hem till Dig kommer en kallelse, det är Din inbjudan till föreningsstämman. Där skall 
stå dag, tid och plats. Kallelsen delas ofta ut tillsammans med stämmohandlingarna: 
förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning, revisionsberättelsen, dagordning 
samt eventuella motioner och eventuellt också styrelsens svar på dessa.

Motionera – Påverka
Att skriva en motion är enkelt. Skriv på vanlig vardagssvenska. Håll Dig till vad, varför 
och hur. Vad är det Du har reagerat över? ”Gården ser tråkig ut.” Varför tycker du så? 
Skriv ett par argument. ”Där växer inget grönt.” Hur tycker Du att problemet skall 
lösas? ”Låt oss bilda en trädgårdsgrupp!”

Har Du inte svar på frågan hur? Ingen fara! Föreslå bara att mötet beslutar att någon/några 
undersöker hur man skall göra för att lösa det problem som Du har uppmärksammat. 
Stadgarna reglerar senast vilken dag motionerna skall lämnas in! Kontakta någon i 
styrelsen om Du saknar stadgarna. 

Mötet
När Du kommer till mötet prickas din närvaro av på en medlemslista. Mötet börjar 
sedan med att man väljer mötesordförande och justerare. Mötessekreterare väljs 
enligt stadgarna av mötesordföranden. I praktiken föreslår ofta valberedningen vem 
som skall sitta mötessekreterare och mötesordföranden accepterar detta förslag. Därefter 
godkänner man (eller godkänner inte) dagordningen. Dagordningen på en stämma 
eller årsmöte är ofta fastställd enligt stadgarna och kan inte påverkas av mötesdeltagarna. 
Mötesordförandens uppgift är bland annat att underlätta mötet, vilket särskilt behövs 
när punkten ekonomi dyker upp. Det är nämligen då som tystnaden brukar sänka sig 
över församlingen. En bra ordförande skall se till att medlemmarna förstår vad som 
finns bakom varje rubrik och siffra.
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Ja – ropande röster
Val av mötesordförande och justerare tas ofta genom acklamation. Det innebär att 
deltagarna på mötet fattar beslut genom att ropa ja – respektive nej.

Votering – vad är det?
Vid vissa frågor röstar deltagarna på stämman, man säger att man voterar. Detta kan 
ske genom att man använder röstkort (vid större sammanhang) eller att man sträcker 
upp handen. I vissa fall (vid personval) förekommer även så kallad sluten omröstning. 
Då lämnar medlemmarna sina röster skriftligen till rösträknarna som sedan räknar dem 
och meddelar resultatet.

Ansvarsfrihet
Revisorerna meddelar stämman om de tycker att styrelsen har skött verksamheten på 
ett bra sätt eller inte. Den exakta betydelsen av ansvarsfrihet är egentligen att man 
avstår från att i framtiden ställa skadeståndskrav på styrelsen för det gångna årets 
verksamhet.

Vill Du in i styrelsen?
Då gäller det att bli vald på föreningsstämman. Första steget kan då vara att prata 
med valberedningen. Eller föreslå Dig själv på föreningsstämman! Då blir troligen alla 
jätteglada, ibland är det svårt att hitta villiga styrelsemedlemmar. Kom bara ihåg att 
Du i styrelsen skall bevaka föreningens intressen, även i de fall det råkar gå emot Dina 
personliga. Sista ordet har sedan stämman, som väljer vilka som skall bilda styrelse och 
ha ansvaret för föreningens verksamhet fram till nästa stämma.
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