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Inledning 

I detta dokument finns samlad och viktig information och lite tips inför årsmöten 
på 4H-klubb eller krets under 2021. Under pågående pandemi kommer flera 

klubbar inte kunna genomföra sina årsmöten som vanligt. Men det är fortsatt lika 
viktigt att årsmötena hålls för att vår föreningsdemokrati ska fungera i 4H. Vi 
ställer alltså inte in - utan vi ställer om till digitala årsmöten!  

 

Tillsammans med denna information kommer ni att få tillgång 
följande handlingar: 
 

- Mall ärendelista klubbårsmöte och kretsårsmöte 
- Mall årsmötesprotokoll klubb 

- Mall verksamhetsberättelse 
- Mall revisionsberättelse 
- Mall kallelse till årsmöte 

- Mall funktionärslista 
- Mall resultaträkning 

- Mall balansräkning 
- Ordlista föreningsteknik 

 

Inför årsmötet 
 Klubbens årsmöte ska hållas senast 10 mars 2021. 

 Kretsårsmöten ska hållas senast 1 april 2021.  

 Kallelsen till klubbens årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två 
veckor innan mötet  

 Motioner till klubbårsmöte ska vara inkomna senast 21 dagar före 

årsmötet. Informera därför gärna era medlemmar om rätten att motionera 
(lämna förslag) till årsmötet i god tid.  

 Ordförande för årsmötet ska helst inte vara någon som sitter i styrelsen 

för klubben. Den som är ordförande kan men behöver inte vara medlem i 
4H-klubben.  

 

Checklista handlingar 
Inför årsmötet ska följande handlingar tas fram:  

 

 Ärendelista 

 Verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk berättelse (resultat- och balansräkning) 

 Revisorernas berättelse 

 Reviderad budget för 2021 

 Budget för 2022 

 Valberedningens förslag på styrelse 

 Ev. förslag på arbetsprogram för klubben.  

 

Det är bra om dessa handlingar kan bifogas i kallelsen till årsmötet. Bifogat till 
denna information finns flera bra mallar att använda sig av.  



 

Ärendelista 

Ärendelista för 4H-klubbarnas årsmöten ska enligt stadgarna behandla ärenden 

enligt bilaga. Övriga ärenden får läggas till om det behövs. Nedan följer ett 

exempel och ni hittar också ett separat dokument för detta. 

 

Ärendelista för XX 4H-klubb, organisationsnummer 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet, 

3.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

4.  Fastställande av röstlängd, 

5.  Godkännande av kallelsen, 

6.  Fastställande av ärendelista, 

7.  Styrelsens årsberättelse, 

8.  Revisorernas berättelse, 

9.  Fastställande av balansräkning, 

10.  Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, 

11.  Beslut om arbetsprogram för klubben, 

12.  Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar, 

a)  eventuella motionens namn 

b)  eventuella motionens namn  

13.  Behandling av budget, 

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år, 

b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år, 

c) Beslut om budget för nästkommande år, 

14.  Fastställande av stadgar 

15.  Val av styrelsefunktionärer 

16.  Eventuellt val av klubbledare, 

17.  Val av revisorer enligt §12, 

18.  Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben 

samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant 

för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan). 

19.  Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje 

påbörjat 10-tal medlemmar, 

20.  Val av representant vid studieavdelningens årsmöte, 

21.  Val av valberedning och sammankallande i denna, 

22.  Övriga ärenden. 

23.  Mötets avslutande 

 

§12- motioner ska bifogas handlingarna 

§14 är ett tillägg för att klubben årligen ska anta 

stadgar.  
 

Används normalstadgan antas dessa och bifogas som bilaga till 

årsmötesprotokollet. I bilagan ska följande uppgifter framgå; 

- Firmans namn (4H-klubbens namn och organisationsnummer) 

- Föreningens säte.  

Detta kan ni fylla i under rubrik Stadgar för 4H-klubb i de redigerbara stadgarna 

som finns att hämta på 4h.se eller som bilaga till dessa dokument. 



 

§15- Val av styrelsefunktionärer 

I §8 i Stadgar för 4H-klubb redogörs det för hur många ledamöter som behöver 

finnas i en klubbstyrelse. Det varierar beroende på om klubben bedriver 4H-

gårdsverksamhet eller ej.  

Antal ledamöter som krävs i klubb utan gårdverksamhet: 3 

Roller som ska fördelas: ordförande, sekreterare och kassör 

Antal ledamöter som krävs i klubb som bedriver gårdsverksamhet: minst 5 

Rollen som ska fördelas: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter 

Uppgår antalet styrelsemedlemmar till fler än fem bör man tänka på att hålla till 

ett udda antal ledamöter.  

 

Samtliga ledamöter i styrelsen ska vara medlemmar.  

 

Viktigt om ärendelistan 

 Samtliga punkter på ärendelistan ska behandlas. 

 Var uppmärksam på tillägget om fastställande av stadgar! 

 Läs i stadgarna (§8) om vad som gäller angående val av 

styrelsefunktionärer. 

 Läs i stadgarna om vad som gäller gällande val av revisor (§12) 

 Ni hittar mallar för ärendelista för krets och länsförbund bifogat denna 

information.  

 I ärendelistan §10 förekommer begreppet arbetsprogram. Med detta 

menas vanligen verksamhetsplan vilket är det namn vi oftast använder 

inom organisationen.  

 

Mall för årsmötesprotokoll för klubb 

Färdig mall för årsmötesprotokoll i Word finns bifogad och strukturerad enligt 

ärendelistan som presenterats tidigare. Här kommer information om du inte vill 

använda mallen, det finns nämligen en del viktiga saker att tänka på! 

 

På årsmötesprotokollet ska följande information utöver ärendelistan 

presenteras: 

- Föreningens namn 

- Föreningens organisationsnummer 

- Datum, tid och plats för årsmötet 

- Närvarande ledamöter med rösträtt (kan bifogas i bilaga) 

- Närvarande gäster/åhörare med yttranderätt 

För inspiration kring hur man kan formulera sig – se exempelprotokoll.  

 

OBS! Årsmötesprotokollet ska signeras av samtliga mötesfunktionärer.  

 



 

Under årsmötet 
 

Att arrangera digitala årsmöten är fortfarande relativt nytt och det är viktigt att 
vara pedagogisk och lugn under dessa för att främja den demokratiska 

processen. Nedan följer några samlade tips.  

 
 I ett digitalt möte är det lika viktigt som under ett fysiskt möte att alla 

känner sig välkomna. Utse därför gärna någon som hälsar på alla som 
ansluter till mötet – det är även ett bra tillfälle att kolla så att allas ljud 
och mikrofoner fungerar.  

 

 Gå igenom hur ni använder det digitala verktyget om ni har ett digitalt 
möte. Går det att räcka upp handen? Hur går röstningen till? Ska bilden 

vara på? Någon kanske är på sitt första digitala möte!  
 

 Anta gärna att någon är med på ett årsmöte för första gången. Förklara 

därför alla lite konstiga ord, som exempelvis budget, bifalla, etc.  
 

 4H är en barn och ungdomsorganisation! Våra årsmöten ska därför vara 
lätta att förstå för alla medlemmar oavsett ålder. Det är därför extra 

viktigt att som styrelse lägga lite extra tid på att förklara alla 
agendapunkter vid årsmötet och inte minst de ekonomiska delarna.  

 
Låt det ta tid! Det är bra att presentera både den ekonomiska 

redovisningen och budgeten i bilder och diagram. Ett tårtdiagram visar 
tydligt på hur stor del av budgeten som går till exempelvis personal, 
aktiviteter, lokalhyra, material etc. Använd gärna bilder och ord 

tillsammans.  
 

Kom ihåg att vi har medlemmar som ännu inte har lärt sig läsa!  
 

 Använd gärna chatten för att ge möjlighet att ställa frågor. Det kan vara 
lättare att skriva än att prata inför flera personer.  

 

 Planera gärna in en rolig digital aktivitet för att få deltagarna att piggna till 
och röra sig lite, det blir roligt för alla! 

 

 Glöm inte att tänka till lite extra kring hur ni kan tacka presidiet vid 
avslutat möte. Kanske kan ni planera ett blombud eller skicka ett 

presentkort?  

 

 

 

 
 

 

 



 

Efter årsmötet 
 

Oavsett nivå i organisationen är årsmötet det högst beslutande organet. Efter 

årsmötena ska man därför hantera protokoll, verksamhetsberättelse, stadgar och 
övriga bilagor på ett visst sätt. Nedan följer en checklista. 

 
 Skriv färdigt protokollet från årsmötet.  

 

Kontrollera att följande information finns på protokollet:  
- Föreningens namn 
- Föreningens organisationsnummer 

- Datum, tid och plats för årsmötet 
- Närvarande ledamöter med rösträtt (kan bifogas i bilaga) 

- Närvarande gäster/åhörare med yttranderätt 
 

 Protokollet ska skrivas under av samtliga valda mötesfunktionärer 

– oftast ordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 

 
TIPS! 
Signera samtliga sidor i protokollet med initialer och skriv fullständig 
namnteckning på utsatt rad vid protokollets slut.  
Signera även eventuella bilagor med initialer.  

 

 Kontrollera att verksamhetsberättelsen är signerad av samtliga ordinarie 
ledamöter i klubbstyrelsen. 

 

 Meddela läns- och riksförbund vilka som ingår i den nya styrelsen och 

kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna.  
 

 Skicka in kopia på verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll inkl 

bilagor och era antagna stadgar där klubbens namn framgår till 
riksförbundet och ev. till länsförbundet.  

 
OBS! Det är viktigt att alla dokument är signerade när ni skickar in dessa 
till riksförbundet.  

 
Mer information om hur ni ska rapportera in handlingarna från 
årsmötet kommer i separat utskick.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Digitala plattformar för årsmöten  
 
Det finns flera olika digitala plattformar för att arrangera digitala möten, 
exempelvis Teams, Zoom, Webex och Google Meets. Inför årsmötet behöver 

ni skapa det digitala mötet och sprida information om hur medlemmarna kan 
ansluta. Tänk på att det finns flera mötesplattformar som är kostnadsfria.  

 
Nedan finns ett exempel på information för att ansluta till Zoom.  

 
Anslut till zoom via mobilen:  
 
I god tid innan mötet:  

1. Ladda hem appen ”Zoom Cloud Meetings” till din telefon eller surfplatta.  
 

För att ansluta till mötet:  
1. Öppna appen  

2. Tryck på ”Join a Meeting” i appen  

3. Skriv in Mötes-ID (”Meeting ID”): Skriv ert årsmötes Mötes-ID  

4. Skriv in ditt namn  

5. Tryck på ”Join”  

6. Ange koden (”Password”): Skriv ev. lösenord  

7. För att ansluta med video (vi rekommenderar att ni gör det) tryck ”Join with 

Video”  

8. För att ansluta utan video tryck ”Join without Video”  

9. Vänta en liten stund på att mötesvärden ska acceptera din anslutning  
 

Anslut till zoom via datorn:  
 
I god tid innan mötet:  

1. Gå in på https://zoom.us och följ instruktionerna på hemsidan för att ladda 
ner Zoom.us på din dator och skapa ett konto.  

 
För att ansluta till mötet:  
1. Öppna Zoom.us på din dator  

2. Tryck på ”Home” högst upp  

3. Tryck på ”Join”  

4. Skriv in Mötes-ID (”Meeting ID”): Skriv ert årsmötes Mötes-ID  

5. Skriv in ditt namn, men kryssa inte i någon av rutorna för att ansluta med 
video och ljud  

6. Tryck på ”Join”  

7. Ange koden (”Password”): Skriv ev. lösenord  

8. Tryck på ”Join with Computer Audio”  

9. Vänta en liten stund på att mötesvärden ska acceptera din anslutning  

 
 

 



 

Omröstning vid digitala möten  
 
Om ni har ett digitalt möte går det att rösta på olika sätt. Exempel på 
röstningsförfaranden är att rösta via chattfunktionen, Zoom har en funktion för 

röstning ja eller nej, det går även att använda handuppräckning för att rösta 
bifall eller genom acklamation, som vid fysiska möten. Välj en metod den metod 
som passar den digitala plattformen ni använder och som ni känner er bekväma 

med.  
 

4H har en prenumeration på verktyget VoteIT, som möjliggör ett helt 
textbaserat möte eller som komplement till ett digitalt möte. Riksförbundet 
rekommenderar endast att VoteIT används av större länsförbund och stora 

klubbar, då det kan vara svårt att ha digitala möten med många deltagare.  
Detta med anledning av att det är tidskrävande att sätta sig in i systemet. Mer 

information om VoteIT och inbjudan till utbildning i verktyget skickas separat.  

 
Tips vid digitala möten  
 
Studiefrämjandet, det studieförbund som 4H ingår i, har tagit fram tio tips för ett 

bra möte via nätet, se dessa tips nedan. De har även mer information på deras 
hemsida: https://www.studieframjandet.se/starta-studiecirkel/tips-for-digitala-

moten/  

 
10 tips för ett bra möte via nätet: 
 

1. Tänk över vad det är för möte du ska ha och anpassa det digitala verktyget 
där efter.  

2. Bli kompis med det digitala verktyget du har valt. Testkör verktyget innan det 

blir skarpt läge. Be några att vara med och provköra.  

3. Ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med det digitala verktyget.  

4. Ha en tydlig agenda för vad ni ska göra på mötet, det är svårare att vara 
spontan på digitala möten.  

5. Ha en tydlig mötesformalia, till exempel. hur ska man kunna ställa frågor och 

hur/när de besvaras.  

6. Dela upp mötet i mindre tidsblock. Det är svårare att hålla fokus på distans. 
Ta en bensträckare minst var 45:e min.  

7. Försök att se alla som är med på mötet. Du som ledare ska göra ett upprop 
och ha två till tre styrda frågor som deltagarna ska svara på. Ett effektivt sätt är 

att alla deltagare får testa ljud och bild.  

8. Tänk över hur du ska få deltagarna att bli aktiva. Kan du använda andra 
verktyg så att mötet blir mer interaktivt?  

9. Ta det lugnt och tänk på att du också är under inlärning.  

10. Kroppsspråket återspeglas inte lika bra i distansmöten så var gärna 
trevligare än vad du skulle vara i verkligheten.  
 

Säkerhet vid digitala möten  
På internetstiftelsen hemsida finns det tips för säkra digitala möten 
https://internetstiftelsen.se/nyheter/4-tips-som-haller-videokonferensen-saker/ 



 

Sammanfattning 
 

 Klubbens årsmöte ska hållas senast 10 mars 2021. 

 Kretsårsmöten ska hållas senast 1 april 2021.  

 Kallelsen till klubbens årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två 
veckor innan mötet. 

 Motioner till klubbårsmöte ska vara inkomna senast 21 dagar före 

årsmötet. Informera därför gärna era medlemmar om rätten att motionera 
(lämna förslag) till årsmötet i god tid.  

 Ordförande för årsmötet ska helst inte vara någon som sitter i styrelsen 

för klubben. Den som är ordförande kan men behöver inte vara medlem i 
4H-klubben.  

 Samtliga punkter på ärendelistan ska behandlas. 

 Var uppmärksam på tillägget om fastställande av stadgar! 

 Läs i stadgarna (§8) om vad som gäller angående val av 

styrelsefunktionärer. 

 Läs i stadgarna om vad som gäller gällande val av revisor (§12) 

 I ärendelistan §10 förekommer begreppet arbetsprogram. Med detta 

menas vanligen verksamhetsplan vilket är det namn vi oftast använder 

inom organisationen.  

 Skriv färdigt protokollet från årsmötet och kontrollera att följande 
information finns på protokollet:  

- Föreningens namn 
- Föreningens organisationsnummer 
- Datum, tid och plats för årsmötet 

- Närvarande ledamöter med rösträtt (kan bifogas i bilaga) 
- Närvarande gäster/åhörare med yttranderätt 

 

 Protokollet ska skrivas under av samtliga valda mötesfunktionärer 
– oftast ordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 
 

TIPS! Signera samtliga sidor i protokollet med initialer och skriv 
fullständig namnteckning på utsatt rad vid protokollets slut.  

Signera även eventuella bilagor med initialer.  
 

 Kontrollera att verksamhetsberättelsen är signerad av samtliga ordinarie 

ledamöter i klubb- eller kretsstyrelsen. 

 

 Meddela läns- och riksförbund vilka som ingår i den nya styrelsen och 
kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna.  
 

 Skicka in kopia på verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och era 
antagna stadgar där klubbens namn framgår till riksförbundet och ev. 
till länsförbundet.  

 
OBS! Det är viktigt att alla dokument är signerade när ni skickar in dessa 

till riksförbundet.  
 


