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Frågor i chatten
Gul bild = frågor och diskussioner



Innehåll
Inledning
Innan mötet
Före mötet 
Under mötet 
Efter mötet
Utbildningen bygger på det fysiska mötet.



Innan mötet
Vilka frågor ska behandlas
Stadgarna styr
Valberedningens arbete
Revisorernas arbete
Handlingar till årsmötet



Innan mötet
Kallelsen
Något som engagerar!
Handlingar som ska vara 
beslutsunderlag
Utskick, via post, mail 
anslag.



Innan mötet
Dagordningen:

Måste följa stadgarna



Inför årsmötet
• Val av lokal
• Ljud 
• Teknik
• Presentationer
• Förtäring



Inför mötet
Mötesordförande och 
mötesfunktionärer
Förberedelser !
Genrep med teknik och 
presentationer.



Inför årsmötet
Tips till mötesordföranden:
• Tala högt och tydligt
• Led mötet och fördela ordet
• Skilj på tyckande och förslag
• Låt alla komma till tals
• Läs på om mötesteknik
• Fatta beslut på rätt sätt



Inför årsmötet
Svåra ord och deras innebörd:
• Fullmakt
• Acklamation
• Votering
• Rösträkning
• Sluten omröstning
• Enkel majoritet
• Kvalificerad majoritet



Under årsmötet

Viktiga mötespunkter:
Fastställande av röstlängd
• Vem får rösta?
• Fullmakter
• Övriga deltagare



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Viktigt att alla medlemmar har  fått 

möjlighet att delta
• I tid, i enlighet med stadgarna
• På rätt sätt
• Rätt handlingar



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Godkännande av dagordning, Övriga frågor
• Övriga frågor, ej beslut
• Övriga frågor/nya förslag på mötet, ej beslut



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Revisorer
• Ha ett nära samarbete med styrelse och vara deras stöd
• Företräda medlemmarna.
• Kontrollera att verksamheten genomförts i enlighet med stadgar och 

beslut.
• Kontrollera att ekonomi har hanterats på rätt sätt.
• Utvärdera styrelsens arbete och göra en revisionsberättelse
• Föreslår om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej.



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Ansvarsfrihet
Finns det oklarheter, kontakta ert båtförbund innan årsmötet för handledning!

När kan styrelsen nekas ansvarsfrihet?

• Väsentlig skada
• Brottslighet
• Enskild ledamot kan nekas ansvarsfrihet



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Ansvarsfrihet
Konsekvenser av nekad ansvarsfrihet:

• Åtgärd och nytt medlemsmöte för redovisning
• Polisanmälan/stämning
• Skadeanmälan till Svenska Sjö



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Motioner och styrelsens förslag (proposition)
• På motioner bör styrelsen ha utlåtande (förslag)                på att motionen 

att motionen ska beviljas eller avslås                      alternativt                        
alternativt anses vara besvarad.

• Ändringar i förslaget av mötet.
• Beslutsordning



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Personval
• Valberedningens roll
• Nya förslag under mötet
• Acklamation
• Sluten omröstning (votering)
• Sluten omröstning (votering) med fullmakt
• Att hantera personkupper



Under årsmötet
Viktiga mötespunkter:

Arvoden
• Upp till varje båtklubb att 

bestämma.
• Belopp och principer bör 

behandlas av årsmötet.



Efter mötet
Protokollshantering
• Justering
• Tillgänglighet

Konstituering
• Firmatecknare
• Fördela arbetsuppgifter 
• Introduktion av nya styrelsemedlemmar

Följa upp årsmötets beslut



Hitta mer på SBU-akademin
SBU-akademin
• En resurs för dig som sitter i båtklubbens styrelse
• Utbildningar
• Tips, råd och FAQ

https://batunionen.se/utbildning/sbu-akademin/


Frågor, tankar och diskussioner?



Möt Svenska Båtunionen på
batunionen.se

@batunionen

@Batunionen


