Protokoll för Exempelskolans
IF´s årsmöte
20XX-XX-XX,

Plats: Matsalen

Närvarande:
Namn, Namn, Namn, Namn, osv…
1. Mötet öppnas
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av föreningens ordförande Namn.
2. Upprop
Namn tog närvaro och gick igenom vem och hur många som får lov att rösta. Årsmötet
beslutade att fastställa närvarande medlemmar med rösträtt till antal personer.
3. Val av mötesledare
Till mötesordförande valde vi Namn.
Till mötessekreterare valde vi Namn.
Till protokollsjusterare valde vi Namn.
4. Inbjudan
Inbjudan till årsmötet kom DATUM INBJUDAN KOM så därför bestämde vi att
GODKÄNNA/INTE GODKÄNNA den.
5. Dagordning
Vi fastställde dagordningen (listan på ämnen som mötet ska diskutera).
6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades av Namn. Vi pratade om vad vi gjort senaste året. Vi
beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen finns som bilaga 1.
7. Bokslut
Bokslutet (den ekonomiska redovisningen) presenterades av Namn som berättade vilka
pengar vi fått in och vad vi använt dem till. Vi beslutade att godkänna bokslutet och lägga det
till handlingarna. Bokslutet finns som bilaga 2.
8. Revisionsberättelse
Berättelsen från revisorn presenterades av Namn och lades till handlingarna som bilaga 3.
9. Ansvarsfrihet
Vi beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
10. Medlemmarnas förslag
SKRIV HÄR OM MEDLEMMARNA HADE FÖR FÖRSLAG OCH I SÅ FALL VAD NI
BESTÄMDE.

11. Styrelsens förslag
SKRIV HÄR OM FÖRENINGENS STYRELSE HADE NÅGRA FÖRSLAG OCH I SÅ
FALL VAD NI BESTÄMDE.
12. Medlemsavgift
Vi pratade om hur stor medlemsavgiften ska vara. Vi bestämde att den ska vara X kronor
kommande året.
13. Verksamhetsplan
Vi pratade om vad vi skulle göra under nya året och beslutade om en verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen finns som bilaga 4.
14. Budget
Vi pratade om hur vi skulle göra med våra pengar under nya året. Vi beslutade om en budget
som finns som bilaga 5.
15. Val av styrelse
Vi valde följande personer till föreningsstyrelsen och på följande poster:
Namn valdes som föreningens och styrelsens ordförande.
Namn valdes som föreningens och styrelsens sekreterare.
Namn valdes som föreningens och styrelsens kassör.
Namn, Namn, Namn, valdes till ledamöter.
16. Val av revisor
Till revisor valde vi Namn.
17. Val av valberedning
Till valberedning valde vi Namn, Namn, Namn.
18. Val av ombud till SDFs årsmöte
Vi valde följande personer till att representera oss på SDFs årsmöte:
Namn, Namn, Namn, Namn…
19. Övriga frågor
SKRIV HÄR OM NI HADE NÅGRA ÖVRIGA FRÅGOR OCH I SÅ FALL VAD NI
DISKUTERADE.
20. Mötet avslutas
Mötesordförande Namn avslutade mötet.
Underskrifter:
________________________
Mötesordförande Namn
________________________
Justerare Namn

________________________
Mötessekreterare Namn

