
Dagordning med förklaringar för
årsmötesprotokollmallen

Datum:
Tid:
Plats:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande
Årsmötet väljer en mötesordförande som har i uppgift att leda mötet framåt.
Mötesordföranden fördelar ordet och ser till att alla punkter i dagordningen tas
upp under mötet. Mötesordförande ska även signera protokollet när årsmötet är
slut.

Mötessekreterare
Årsmötet väljer en mötessekreterare som har i uppgift att anteckna under mötet.
Anteckningarna kallas för protokoll, och ska utgå från dagordningen. Det är viktigt
att alla punkter i dagordningen kommer med i protokollet, även om årsmötet
bedömer att punkten inte gäller just ert elevråd. Glöm inte att anteckna alla
beslut ni fattar! Mötessekreteraren ska även signera protokollet när årsmötet är
slut.

Mötesjusterare
Årsmötet väljer två mötesjusterare som har i uppgift att läsa igenom protokollet
och kontrollera att det som står i protokollet stämmer med det som togs upp och
beslutades under mötet. Mötesjusteraren ska även signera protokollet när
årsmötet är slut. Rösträknare När elevrådet ska rösta om ett beslut och inte är
överens har rösträknaren i uppgift att räkna rösterna. Det kan till exempel vara att
räkna antal händer i en handuppräckning eller att räkna antal lappar i en sluten
omröstning.

3. Fastställande av röstlängd
När man fastställer röstlängden räknar man hur många som deltar på mötet som
har rösträtt. Vilka som har rösträtt framgår i era stadgar. Hos en del elevråd är det



alla elever på skolan, hos andra kan det vara elevrådsrepresentanter från de olika
klasserna. Glöm därför inte att titta vad som står i era stadgar!

4. Fråga om kallelse och dagordning skickades ut enligt stadgar
Elevrådsstyrelsen informerar om när kallelsen till årsmötet skickades ut, och om
det gjordes i enlighet med elevrådets stadgar. Om medlemmar fått information
om årsmötet och kallelsen skickats ut i tid kan årsmötet besluta om att mötet är
stadgeenligt utlyst och därmed godkänna kallelsen. För att årsmötet ska kunna
hållas måste kallelsen har skickats ut enligt stadgarna.

5. Fastställande av dagordning
Elevrådsstyrelsen har tagit fram ett förslag på dagordning i enlighet med
elevrådets stadgar, och årsmötet beslutar om dagordningen ska godkännas. En
dagordning är en lista på alla de punkter som elevrådet ska gå igenom under
årsmötet.

6. Verksamhetsberättelse
Innan årsmötet ska elevrådsstyrelsen skriva en verksamhetsberättelse. En
verksamhetsberättelse är en sammanfattning om vad elevrådet har jobbat med
under året och hur det har gått. Elevrådsstyrelsen berättar om verksamheten
under året som har gått, och årsmötet beslutar om verksamhetsberättelsen ska
godkännas.

7. Föregående års verksamhet och ekonomi
Innan årsmötet ska elevrådsstyrelsen skriva en ekonomisk redovisning. En
ekonomisk redovisning innehåller information om vad elevrådet har haft för
budget och hur mycket pengar som spenderats under året. Om elevrådet inte har
haft en egen budget skrivs detta i den ekonomiska redovisningen. Då kan man
exempelvis skriva “elevrådet har ingen egen ekonomi och därför finns det ingen
ekonomisk redovisning”. Elevrådsstyrelsen berättar hur elevrådets ekonomi sett
ut det senaste året och årsmötet beslutar om den ekonomiska redovisningen ska
godkännas. Om elevrådet inte har någon ekonomi så ska det ändå tas upp och
antecknas i protokollet. Även i detta fall ska årsmötet fatta beslut om att
föregående års ekonomi ska godkännas.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet ska besluta om elevrådsstyrelsen får ansvarsfrihet eller inte. Om valda
revisorer finns ska dessa ge förslag på om årsmötet ska ge elevrådsstyrelsen
ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet ska ges om elevrådsstyrelsen har skött sitt uppdrag
på ett ansvarsfullt sätt.



9. Verksamhetsplan
Elevrådet diskuterar hur de vill att det kommande verksamhetsåret ska se ut och
mötessekreteraren antecknar i protokollet.

10. Budget
Om elevrådet har en egen budget ska elevrådsstyrelsen presentera hur de har
tänkt använda pengarna det kommande året. Om elevrådet inte har en budget
ska detta antecknas i protokollet ändå.

11. Val av styrelse
Årsmötet väljer en styrelse för kommande verksamhetsår. Det kan exempelvis
vara en ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Hur stor
elevrådsstyrelsen ska vara står vanligtvis i elevrådets stadgar.

12. Val av revisorer
Årsmötet kan välja revisorer. Det finns verksamhetsrevisorer och ekonomiska
revisorer, som har olika roller. En verksamhetsrevisor ska stötta och hjälpa till att
kolla så att elevrådsstyrelsen gör det som årsmötet beslutade. En ekonomisk
revisor ska ta reda på om elevrådsstyrelsen följer budgeten som de presenterade
under årsmötet. Om elevrådet inte har en egen ekonomi, behöver inte en
ekonomisk revisor väljas.

13. Behandling av förslag från medlemmar (motioner)
En motion är ett förslag till årsmötet. Det kan vara ett förslag på en fråga som
elevrådet ska jobba med, en aktivitet som elevrådet ska genomföra eller en
ändring i stadgarna. En motion skickas in till elevrådsstyrelsen innan årsmötet.
Det är årsmötet som beslutar om förslaget ska godkännas eller inte. Vem som får
skicka in en motion står skrivet i elevrådets stadgar.

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande


