
Välkommen på KFUM Umeås Årsmöte!
Hej till dig som är medlem eller vårdnadshavare till en ungdom eller barn som är medlem
hos oss! Den 10/4 klockan 13:00–17:00 är det årsmöte i föreningen och vi vill bjuda in alla
våra medlemmar till att fira våra segrar och se hur vi kan förbättras! Visst vet du att hos oss
har alla medlemmar rösträtt oavsett ålder. Vi vill alltså att alla barn, ungdomar och vuxna
som är våra medlemmar ska komma och gemensamt bidra!

Som vårdnadshavare ser vi därför gärna att du förmedlar denna information till den berörda
medlemmen och ser till att medlemmen har stöd (gärna en vuxen som närvarar på mötet)
och förutsättningar för att kunna delta och förstå vad som sker på mötet. Väl på mötet
kommer vi göra vårt bästa för att se till att alla känner att det finns tid och plats för alla att
delta utifrån sina egna förutsättningar. Vi kommer jobba med många rörelsepauser, erbjuda
fika och möjlighet att ta längre pauser efter behov.

Vi vill höra hur du tycker att föreningen ska bli bättre!
Vi vill höra vad våra medlemmar tycker om föreningen och höra era förslag på hur den kan
bli bättre! Därför vill vi även bjuda in till en träff innan årsmötet där du kan lära dig hur man
kan skriva tydliga förslag som sen tas upp på årsmötet för att röstas om.

Datum för detta är 6/3 och anmälan sker i formuläret nedan.

Detta kan underlätta ditt/ert deltagande:
● Vi kommer ha en digital “årsmötesskola” inför årsmötet som förklarar vad ett årsmöte

är och hur det går till. Detta kommer ske 3/4 klockan 13:00 och anmälan sker i
samma formulär som anmälan till årsmötet nedan.

● Ordlista - gå gärna igenom denna innan mötet för att förstå de knepiga ord som ofta
används under ett årsmöte.

- KFUMs ordlista för årsmöten

● Våga fråga frågor!

● Har du ett behov som du tror kan vara bra för oss att veta innan mötet, maila gärna
oss och beskriv detta.

● Har du några frågor om innehållet i denna inbjudan så maila:
arsmote@kfum.nu

Anmäl dig till årsmötet och förträffar genom att klicka här.

https://kfum.se/wp-content/uploads/2021/08/Ordlista_ROM_2021.pdf
mailto:arsmote@kfum.nu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNKguSwMn82fO0xjegy2NXT8XiD06uTboZ5nCxfApQisrZrQ/viewform?usp=sf_link


Välkommen till årsmöte!
Som medlem vill vi hälsa dig välkommen till KFUM Umeås årsmöte 2022.

Tid och plats
Årsmötet äger rum söndagen den 10 april klockan 13:00. Mötet genomförs fysiskt, men det
kommer finnas möjlighet att delta om du t.ex. deltar från en annan ort.  Information hur du
ansluter till mötet skickas till din e-postadress senast dagen innan och publiceras även på
hemsidan.

Upplägg på dagen
13:00 Välkomna och introduktion
13:15 Årsmötet öppnas - Året som varit.
15:00 Paus med fika och möjlighet att gå runt och kika på och fråga kring propositioner och
motioner.
15:45 Årsmötet återupptas - Den kommande mandatperioden.
17:00 Mötet avslutas.

Anmälan
För att kunna ordna ett så bra årsmöte som möjligt vill vi gärna att du anmäler dig via
följande länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNKguSwMn82fO0xjegy2NXT8XiD06uTboZ5nC
xfApQisrZrQ/viewform?usp=sf_link

Ärendelista
1. Val av mötesordförande och protokollsekreterare
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet 
3. Fastställande av röstlängd för mötet 
4. Frågan om mötet är behörigt utlyst 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen

och dess bolag 
7. Föredragning av revisionsberättelse 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast

föregående kalenderåret 
10. Verksamhetsplan 
11. Budget 
12. Val av föreningens ordförande för ett år 
13. Beslut om styrelsens storlek och val av styrelseledamöter 
14. Beslut om sektionsstyrelsernas storlek samt val av ordföranden och ledamöter för

dessa 
15. Val av två revisorer för ett år 
16. Val av en revisorssuppleant för ett år 
17. Val av valberedning 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNKguSwMn82fO0xjegy2NXT8XiD06uTboZ5nCxfApQisrZrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNKguSwMn82fO0xjegy2NXT8XiD06uTboZ5nCxfApQisrZrQ/viewform?usp=sf_link


18. Val av ombud att representera föreningen på bolagsstämmor i de bolag föreningen
äger 

19. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår 
20. Ärenden framlagda av styrelsen  (propositioner)
21. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner)

Rösträtt
Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet. Glöm inte att betala medlemsavgiften.
Information om hur du betalar finns på hemsidan.

Motioner
Förslag som du vill att årsmötet behandlar skickas till styrelsen (styrelse@kfum.nu) senast 30
dagar före årsmötet dvs lördag 10 mars.

Handlingar
Beslutsunderlag tillgängliggörs på hemsidan senast 10 dagar före årsmötet. Det innefattar
bl.a. förslag på verksamhetsplan, budget, årsredovisning för föregående år, förslag från
styrelsen (propositioner) och inskickade förslag från medlemmar (motioner). Håll utkik!

Webbinarium
Vi kommer att erbjuda digitala webbinarium i samarbete med Sensus inför årsmötet för att
lära ut hur ett årsmöte går till och hjälpa deltagarna att förstå de dokument som vi går
igenom och röstar kring. Det kommer att äga rum den 3/4 klockan 13:00.

Varmt välkomna önskar KFUM Umeås styrelse!


