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1. Inledning. Parentation. Årsmötets öppnande. 

2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
Dessa tre personer leder årsmötet (kallas för presidium) tillsammans med några bisittare 
(sakkunniga, ofta anställda personer). Dessa personer föreslås av valberedningen för att man 
ska spara tid när det väl är årsmöte. (se Föredragningslistan sid 2) Om man vill föreslå någon 
annan person än de som valberedningen föreslagit kan man ropa till när ordföranden frågar 
”Nog med förslag?”

3. Val av justeringspersoner
Justeringspersoner är personer som tillsammans med ordförande intygar att mötesprotokollet 
är riktigt och att de beslut som står i protokollet verkligen är vad som beslutades på årsmötet. 
Valberedningen har även här föreslagit personer på förhand för att underlätta, men möjlighet 
finns att föreslå andra personer för den som vill.

4. Godkännande av föredragningslistan
Eventuella ändringar och tillägg till föredragningslistan/dagordningen bör tas upp här. 

5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden är en förteckning av de som fått sin ombudsfullmakt granskad och därmed är 
röstberättigad på årsmötet. Endast de som finns i röstlängden får alltså rösta och antalet 
röster vid en votering får inte vara högre än antalet personer i röstlängden. 

6. Val av rösträknare
Rösträknarnas uppgift är att räkna rösterna. I vanliga fall tas beslut med acklamation (ja-rop) 
eller genom votering (hand-/lappuppräckning). Ordföranden avgör utgången vid acklama-
tion men vid votering bistår rösträknarna. Sluten votering används t.ex. vid styrelsevalet men 
också om det begärs. Det innebär att de röstberättigade röstar genom att lämna in skrivna 
lappar. Läs mer om hur en omröstning går till sist i detta dokument. 

Introduktion till EFS årsmöte  
i Alingsås 5 juni 2017
Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30

Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker få 
kontakt med någon av de mötesfunktionärer som finns i lokalen. Av dem får du en 
lapp att skriva ditt namn på. Lappen lämnas sedan tillbaka till mötesfunktionären 
som i sin tur lämnar den till mötesledningen. Du blir framkallad när det är din tur. Var 
beredd att snabbt komma till mikrofonen. Du får gärna flytta fram nära mikrofonen 
under tiden du väntar.

Sist i denna introduktion finns en kort ordlista och förklaring av hur en omröstning går 
till. 
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7. Verksamhetsåret 2016
Här berättar styrelsen hur de, utifrån de uppdrag de fått av årsmötet i form av rambudget och 
verksamhetsplan, förvaltat EFS under det gångna året. 

a) Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2016 
(se Årsskrift 2017, sid 3-7 och Årsredovisningen, sid 2-8)

b) Uppföljning av beslut från årsmötet 2016 

c) Ekonomisk redogörelse (se Årsredovisningen, sid 9-21)
Här berättas hur de pengar EFS fått in använts under året. Som jämförelse kan man ha 
den rambudget (se punkt 14 för förklaring av vad rambudget är) som förra årsmötet 
antog samt den verksamhetsplan för 2016 som klubbats på tidigare årsmöte. (Verksam-
hetsplanen för 2016 finns på adressen https://konferens.efs.nu/wp-content/up-
loads/2016/04/Verksamhetsplan-för-EFS-centrala-arbete-2016.pdf)

8. Revisorernas berättelse
Revisorer är professionella eller ideella kunniga personer som föregående årsmöte utsett att 
granska styrelsens förvaltning av, i detta fall, EFS. Granskningen omfattar främst ekonomin 
men även verksamheten i övrigt. Revisorerna ger en skriftlig rekommendation, den så kal-
lade revisionsberättelsen som finns med bland de handlingar som ombud till årsmötet får 
som underlag.

9. Beslut årsbokslut 2016
Ett årsbokslut är en sammanställning av ett företags eller organisations verksamhet under 
ett år. I ett bokslut ingår framförallt de ekonomiska summeringarna resultaträkning och 
balansräkning men även en förvaltningsberättelse (beskrivning av verksamheten under året), 
eventuella noter som förklarar poster i ekonomin samt revisorernas berättelse. 

a) Fastställande av resultat och balansräkning för 2016

Resultaträkningen är en sammanställning av intäkter och kostnader under det gångna året. 
Differensen mellan intäkter och kostnader visar om man gått plus eller minus det gångna 
året. (se sid 9 i Årsredovisningen) Årsmötet ska också sedan besluta hur man ska hantera 
resultatet, se punkt 9 b.

Balansräkningen är en sammanställning och jämförelse mellan de tillgångar, skulder och eget 
kapital ett företag/organisation har vid ett visst tillfälle. I detta fall visar balansräkningen hur 
EFS ekonomiska hälsa såg ut den 31 dec 2016. (se årsredovisningen sid 10-12)  

En balansräkning delas upp i två sidor: Tillgångssidan beskriver alla former av tillgångar som 
ett företag har. Den andra sidan, finansieringssidan, förklarar hur man har finansierat dessa 
tillgångar. Tänk att din enda tillgång är ditt hus. Huset är en tillgång värt 2 Mkr. Detta hus är 
finansierat med ett lån på 1Mkr samt kontant betalning på 1 Mkr (dina egna pengar, s.k. eget 
kapital). Detta ger detta en ekvation:

Tillgångar = skulder + eget kapital

Syftet med balansräkningen är att man lätt ska kunna se om företaget/organisationen har hög 
skuldbelastning i förhållande till eget kapital. Idealet är givetvis att så mycket som möjligt av 
tillgångarna ska vara finansierade av eget kapital.

b) Hantering av resultat för 2016

Hur ska det ekonomiska resultatet för 2016 hanteras? Ska en vinst bara sparas på banken 
eller ska den investeras på något vis? Ska en förlust bara tas från det egna kapitalet (pengarna 
på banken) eller måste EFS kanske låna pengar? Styrelsen ger ett förslag till årsmötet på hur 
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resultatet ska hanteras. (se Årsredovisningen sid 8). Förslaget är att det ekonomiska resultatet 
(- 3 312 274 SEK för 2016) ska balanseras i ny räkning, dvs man tar av pengarna som EFS 
sedan tidigare har på banken.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Detta är den kanske den viktigaste punkten hittills. Styrelsen leder och förvaltar EFS på up-
pdrag av årsmötet och nu ska årsmötet säga till om man tycker styrelsen förvaltat EFS på 
ett godkänt sätt. För att kunna avgöra om förvaltningen skötts bra behöver man titta på den 
rambudget (se förklaring nedan) och verksamhetsplan som årsmötet beslutat för 2016 och 
sedan jämföra med hur det sedan blivit. Har styrelsen följt de ramar som årsmötet satt upp? 

Tycker årsmötet att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag beslutar årsmötet att ge styrelsen ans-
varsfrihet. Ansvaret för förra årets verksamhet och ekonomi flyttas då tillbaka till årsmötet. 
En styrelse som fått ansvarsfrihet för ett visst år kan alltså inte ställas till svars av föreningen 
för det årets verksamhet. Revisorerna hjälper årsmötet att göra bedömningen om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet i revisionsberättelsen. Årsmötet kan naturligtvis besluta annorlunda 
men revisionsberättelsen är alltså en sakkunnig vägledning.

11. Val av ledamöter till EFS styrelse
Styrelseledamöter har uppdrag av årsmötet styr EFS verksamhet mellan årsmötena. Till sin 
hjälp har styrelsen olika råd och utskott samt anställda som de delegerar genomförandet till.  
I år ska 5 ledamöter väljas in i styrelsen. Se Valberedningens förslag.

12. Beslut om verksamhetsplan för 2018
Verksamhetsplanen är den uppgiftsbeskrivning årsmötet ger till styrelse och anställda. ”Detta 
vill vi att EFS ska göra”. Ju konkretare verksamhetsplanen är formulerad, desto lättare blir det 
att avgöra om den uppfylldes. EFS riktlinjer fungerar som övergripande verksamhetsplan, 
mål och inriktning för EFS från år till år. 

13. Revidering av konsolideringsplan för EFS
Det egna kapitalet är bland annat en ekonomisk reserv om resultatet något år blir negativt 
(tex 2016). 2010 var, av flera anledningar, det egna kapitalet väldigt lågt och därför arbetade 
styrelsen på årsmötets uppdrag fram en s.k. konsolideringsplan. Det är en plan för att inom 
ett bestämt antal år uppnå en bestämd storlek på det fria egna kapitalet. 

Det stora negativa resultatet för 2016 gjorde att den upparbetade bufferten minskade rejält. 
För att inte behöva dra ner på verksamhet för att nå de mål som fastslagits i konsolidering-
splanen föreslås att förlänga tidsplanen för konsolideringen med två år. 

14. Beslut om rambudget för 2018
I rambudgeten ger årsmötet de ekonomiska ramar utifrån vilka styrelsen ska leda EFS 
verksamhet. Det resultat som satts i rambudgeten och den verksamhetsplan som årsmötet 
beslutar blir den mall som revisorerna och årsmötet bedömer styrelsens förvaltning utifrån.

15. Behandling av inkomna motioner: 
a) EFS och Salts årskonferens årligen på samma plats

Motioner är förslag och konkreta idéer som medlemmar i EFS (eller annan med rätt att väcka 
motion, se EFS stadgar) vill att EFS ska anamma och därför skickat in till årsmötet, EFS hög-
sta beslutande instans. Årsmötet beslutar om det är något som ska satsas på eller ej. För att 
snabba på besluten och få en grund för samtal har styrelsen redan tänkt kring förslagen och 
kommit med ett yttrande; förslag på det beslut de tycker att årsmötet ska fatta. 
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16. Behandling av styrelsens proposition 
a) Beslut om ny organisation för EFS

En proposition är ett förslag från styrelsen som läggs fram för beslut vid årsmötet. Styrelsen 
föreslår att anta förslaget om ny organisation för EFS och erbjuda EFS distrikt att gå in i ny 
organisation. Denna proposition innebär alltså inga stadgeförändringar i nuläget men kom-
mer i förlängningen innebära att EFS måste anpassa stadgar till ny organisationsstruktur för 
beslut till årsmötet 2018.  

17. Val av revisorer och ersättare för granskning av EFS räkenskaper och 
förvaltning för 2018
Årsmötet väljer de personer man vill ska sköta den professionella granskningen av styrelsens 
förvaltning under 2018. Valberedningen har förberett ett förslag.  
(se Föredragningslistan sid 2)

18. Val av valberedning för 2017/2018
Valberedningen arbetar mellan årsmötena med att ta fram förslag på personer som vid nästa 
årsmöte kan fungera som presidium, rösträknare och som ställer upp till val till EFS styrelse. 
För att få geografisk spridning består EFS valberedning av personer från de olika distrikten. 
Varje distrikt har i uppdrag att nominera vem man vill ska sitta i valberedningen för riks.

19. Telegram och hälsningar

20. Tack till avgående styrelseledamöter, värddistrikt, pensionerade  
medarbetare, missionsföreståndare, m fl.

21. Bön för styrelsen och avslutning
 

FR
A

M
T

ID
EN

A
V

S
LU

T
N

IN
G



Sida 5 av 5

Liten ordlista
Parentation: Ett minnestal. I detta fall över de personer som varit anställda i EFS och avlidit 
sedan förra årsmötet.

Plädera: Att tala för. Vid styrelsevalet pläderar man för den kandidat man vill uppmuntra 
årsmötet att välja in i styrelsen. Det är alltså inte okej att avråda från att rösta på någon eller 
tala mot en kandidat utan endast att förespråka.

Sakupplysning/sakfråga: Möjlighet finns att begära en upplysning som kan vara till nytta för 
alla närvarande vid ett möte. En sakupplysning går före i talarlistan.   

Ordningsfråga: Inlägg i debatten som ej berör sakfrågan utan om hur mötet genomförs, 
exempelvis yrkande om streck i debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller proposi-
tionsordning. En ordningsfråga går före talarna i talarlistan.

Replik: Ett kort inlägg av person som känner sig personligen angripen från talarstolen och 
vill försvara sin ståndpunkt. En replik går före i talarlistan. 

Så här går en omröstning till
På EFS årsmöte finns framförallt tre sett en omröstning kan göras:

1. Acklamation 
De röstberättigade röstar på det alternativ de förspråkar genom att ropa JA. Ordföranden 
avgör vilket alternativ flest röstar på. 

Om beslutet i fråga rör två eller flera alternativ ställer ordföranden alternativen mot varandra 
och man röstar på det alternativ man tycker är bäst. Tycker man inget alternativ är bra gäller 
det att innan det är dags för beslut gå fram till talarstolen och föreslå ett annat alternativ. 

Om det bara finns ett förslag på beslut frågar ordföranden alltid frågan ”Någon däremot?” 
efter förslaget. Är man då emot förslaget ropar man Ja på den frågan. Annars är man tyst.

2. Votering
Omröstning kan också ske genom att de röstberättigande håller upp sina röstkort i luften. Då 
avgör rösträknarna och ordföranden vilket förslag som fick flest röster. 

Om man tycker att ordförandens bedömning vid en acklamation är felaktig kan man begära 
votering genom att ropa ut det efter acklamationsomröstningen. 

3. Sluten votering
Gäller omröstningen personval eller av annan känslig information kan sluten omröstning 
användas eller begäras. Det är dock väldigt omständigt tidsmässigt och praktiskt och något 
som ska begäras med varsamhet. Detta används tex vid styrelsevalet. 


