Årsmötets checklistor

Fristående bilaga till broschyren Dags för årsmöte

Planera årsmötet
med checklistor
Använd listorna i den här broschyren för att pricka av det som behöver göras
eller tänkas på – inför, under och efter årsmötet. Ta hjälp av broschyren Dags
för årsmöte som förklarar och går djupare in i varje punkt. Den broschyren
kan också vara bra att läsa innan ni börjar använda den här. På så sätt får ni
en bra grund för planeringsarbetet och en djupare förståelse för punkterna i
checklistorna.

Gå in i vår webbshop för att beställa eller
ladda ner broschyren Dags för årsmöte.
Webbshopen hittar ni på unionen.se under
rubriken ”Blanketter och dokument”.

Checklista –
inför årsmötet
Tid och plats för årsmötet

☐☐ Årsmötet ska hållas sen
ast den 28 februari varje
år. Klubbstyrelsen bestä
när mötet ska hållas. Vä
mmer var och
lj en tidpunkt som passa
r
så många som möjligt, oc
plats som är enkel för all
h gärna en
a att nå.

Kallelse och dagordning

☐☐ Allra senast 14 dagar
innan årsmötet ska medle
mmarna få kallelse och
snabbare ni går ut med
dagordning. Ju
datum för årsmötet, ju stö
rre är chansen att fler hin
in tid för mötet i sina ka
ner planera
lendrar.

Motioner
☐☐ Medlemmar och klu
bbstyrelse har möjlighe
t att skicka in motioner
Bestäm sista dag för inläm
till årsmötet.
ning. Tänk på att ni i sty
relsen ska hinna läsa ige
lämna ett yttrande på var
nom och
je motion inför årsmötet
.

Valberedning
☐☐ Valberedningen tar fra
m förslag på ledamöter
inför klubbstyrelsevalet
årsmötet. De kommer att
som görs under
vilja träffa er i klubbstyrel
sen för att höra om ni vil
era uppdrag.
l fortsätta

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.

Ta gärna
regionkontokontakt med Unione
planeringe r om ni vill ha hjälp ns
n eller gen
med
om
årsmötet. förandet av

Checklista –tet
under årsmö
De formella funktionern: a
I början av årsmötet

utser ni

☐☐ ordförande
☐☐ sekreterare
☐☐ justerare
☐☐ rösträknare

med
n. Det går också bra
n är mötesordförande
de
an
h
ör
oc
df
re
or
ra
bb
ste
Ju
klu
att
ntor.
Ofta är det naturligt
n Unionens regionko
frå
an
m
ds
bu
om
en
s
lvi
någon annan, exempe
tar om det.
ma person om ni beslu
m
sa
ra
va
n
ka
re
na
rösträk

Dagordningen

st två tredjedelar av
ta upp annat om min
å
ks
n
oc
n
ka
en
m
en
rdning
inte fatta beslut i fråga
☐☐ Mötet följer dago
. Däremot kan mötet
de
en
är
kt
ifi
ec
sp
ett
r
deltagarna godkänne
ra sig.
har fått tillfälle att ytt
n
se
rel
sty
bb
klu
förrän

När ni ska rösta

slut krävs
ni ska kunna ta ett be
att
r
Fö
st.
rö
en
lem
val har varje med
☐☐ Vid röstning och
g eller en person.
har röstat för ett försla
en
lft
hä
än
r
mötets ordförande
fle
att
t
de
h emot”-röster är det
oc
r”fö
ga
ån
m
a
lik
om beslutet.
ärende får
bben. Annars lottar ni
klu
i
☐☐ Vid röstning: Om ett
lem
ed
m
är
n
he
att
förutsatt
rösterna
som har utslagsrösten,
r fått fler än hälften av
ha
n
ge
in
h
oc
r
ate
id
r. Om ingen
fler än två kand
fått högst antal röste
r
ha
m
☐☐ Vid val: Om det är
so
två
de
an
ni röstar mell
genom att lotta.
gör ni ett nytt val där
rösterna avgör ni valet
av
en
lft
hä
än
r
fle
av kandidaterna får

g och hänga med

Alla ska kunna engagera si

(talartid).
r lång tid man får tala
hu
h
oc
ta)
lis
lar
(ta
a
ötet vilka som vill tal
☐☐ Skriv ner under m
kortningar.
ik facktermer och för
dv
un
h
oc
a
lig
tyd
r
☐☐ Va

Checklista –
efter årsmötet
Protokollet, verksamhets- och
revision

sberättelsen

☐☐ En kopia av det juster
ade årsmötesprotokollet
ska skickas till Unionen
senast den 31 mars.
s regionkontor
☐☐ 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

☐☐ Rapportera den förtro
endevaldas namn, uppd
rag och mandatperiod.
Medlemsadministratio
Kan göras i
nen som nås via unionen
.se.

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

Facklig utbildning

☐☐ Se över vem eller vilka

Budget

göra vad? Lägg in tid för
planering.

som har behov av utbild
ning.

☐☐ Gör en preliminär bu
dget för året.

Har ni prickat av alla punkter i checklistorna? Grattis! Då kan ni
ladda ner en ny Årsmötets checklistor under rubriken ”Blanketter och
dokument” på unionen.se – som en förberedelse inför nästa års planering.

www.unionen.se
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Unionen är Sveriges största fackförbund med över 640 000 medlemmar. Vår vision är
att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.
Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar i det privata näringslivet.
Många är också chefer. Dessutom välkomnar Unionen egenföretagare och studenter.

