Årsmötets checklistor
Vad ni behöver göra inför, under och efter årsmötet

Planera årsmötet
med checklistor
På unionen.se finns information om vad ett årsmöte är och allt ni behöver veta för att
planera och genomföra ert årsmöte. Där finns också särskild information för er som
planerar att hålla mötet digitalt.

Checklista –
inför årsmötet
Använd gärna Årsmötesverkty
vid rapporteringen av uppdrag get som hjälper dig i planeringen inför och även
finns på sidan Mitt uppdrag - stoch protokoll efter själva mötet. Verktyget
artsidan för dig som förtroend
loggar in.
evald när du
Tid och plats för årsmötet

☐ Årsmötet ska hållas sen
ast den 28 februari varje
år. Klubbstyrelsen bestä
mötet ska hållas. Välj en
mmer var och när
tidpunkt som passar så
må
nga som möjligt, och gär
enkel för alla att nå.
na en plats som är

Kallelse och dagordning

☐ Allra senast 14 dagar
innan årsmötet ska medle
mmarna få kallelse och
are ni går ut med datum
dagordning. Ju snabbför årsmötet, ju större är
chansen att fler hinner pla
mötet i sina kalendrar.
nera in tid för

Motioner
☐ Medlemmar och klu
bbstyrelse har möjlighe
t att skicka in motioner
dag för inlämning. Tänk
till årsmötet. Bestäm sis
på att ni i styrelsen ska hin
ta
na läsa igenom och läm
varje motion inför årsmö
na ett yttrande på
tet.

Valberedning
☐ Valberedningen tar fra
m förslag på ledamöter
inför klubbstyrelsevalet
tet. De kommer att vilja
som görs under årsmöträffa er i klubbstyrelsen
för att höra om ni vill for
tsätta era uppdrag.

Årsmöteshandlingar

Följande handlingar ska
sammanställas av klubb
styrelsen inför årsmötet:
☐ Dagordning

☐ Verksamhetsberätte
lse (styrelsens årsberättel
se)
☐ Balansräkning
☐ Resultaträkning
☐ Revisionsberättelse
☐ Verksamhetsplan
☐ Motioner

Följande handling ska sam
manställas av valberednin
gen:

☐ Valberedningens för
slag på kandidater inför
klubbstyrelsevalet.

På unionen.se/mitt uppdrag hittar
du också Årsmötesverktyget som
hjälper er att planera och genomföra ert årsmöte.
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När ni ska rösta

g och hänga med

Alla ska kunna engagera si

man får tala (talartid).
lista) och hur lång tid
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(ta
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☐ Skriv ner under m
förkortningar.
dvik facktermer och
☐ Var tydliga och un

Checklista –
efter årsmötet
Protokollet, verksamhets- och
revision

sberättelsen

☐ Senast den 31 mars ska
ni ha skickat in mötespro
tokollet till Unionen. En
smidigast är att använda
klast och
Årsmötesverktyget på un
ionen.se/mitt uppdrag.
☐ Skicka även verksamh
ets- och revisionsberättel
sen.

Är klubben ny?

☐ Registrera den hos Un
ionen genom att fylla i bla
nketter på unionen.se.

Rapportera förtroendevalda til

l Unionen

☐ När valen är klara ska
ni rapportera namn, up
pdrag och mandatperiod
Årsmötesverktyget på un
. Använda gärna
ionen.se/mitt uppdrag.

Informera arbetsgivaren om fö

rtroendevalda

☐ Informera om varje pe
rsons namn, uppdrag oc
h mandatperiod.

Motionera till Unionens regionr
åd

☐ Sista dag för inlämna
de är den 28 februari.

Verksamhetsplaneringen

☐ Vad ska göras? Vem

ska göra vad? Lägg in tid

Facklig utbildning

☐ Se över vem eller vilka

Budget

för planering.

som har behov av utbild
ning.

☐ Gör en preliminär bu
dget för året.

Bland våra medlemmar hittar du många chefer
och dessutom både egenföretagare och studenter.
Vår vision är att tillsammans skapa framgång,
trygghet och glädje i arbetslivet.
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SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet
välkomna, oavsett utbildning och befattning.

