Kallelse till Maskrosbarns årsmöte 2019
Vi gör det så klart på Maskrosbarns vis!
Lördagen den 4/5 är det dags igen!
Klockan 10.00 sätter vi igång
En heldag hos oss för föreningens viktigaste möte.
Anmäl dig senast den 23/4 till Matilda på
matilda@maskrosbarn.org

Om jag inte bor i Stockholm?
Är du ungdom och vill komma på årsmötet så betalar Maskrosbarn din resa. Berätta för Matilda när
du anmäler dig att du vill ha en resa också. Om du som vuxen inte har möjlighet att bekosta en resa
till Stockholm har Maskrosbarn möjlighet att betala ett begränsat antal resor. Skriv då detta till
Matilda i samband med att du anmäler att du kommer på årsmötet.
Det ingår inte någon övernattning vid årsmötet, men om det behövs hjälper vi självklart till att få
kontakt med andra medlemmar som eventuellt kan erbjuda sovplats.
Vad är ett årsmöte?
I Sverige har alla föreningar (och många andra organisationer som t.ex. aktiebolag) någon sorts årsmöte. Årsmötet är det viktigaste mötet i föreningen och bestämmer om stora frågor som handlar
om föreningen under det kommande året, t.ex. vad Maskrosbarn ska göra och vilka som ska vara
ansvariga för att det blir av. Årsmötet är också ett tillfälle att se tillbaka på året som gått och se att
allt gått rätt till.
Varför ska jag komma?
Maskrosbarn brinner för att allas röster och åsikter ska lyssnas på och tas på allvar. Det är vi medlemmar som är Maskrosbarn och då måste vi såklart kunna styra över hur organisationen utvecklas
på ett demokratiskt sätt. Den möjligheten får vi på årsmötet! Det är bara vi medlemmar som har rätt
att rösta på årsmötet och bestämma vad vår förening ska göra.
Vem är medlem?
Alla ungdomar erbjuds att bli medlemmar när de deltar i Maskrosbarns olika aktiviteter och stöd.
Om du är osäker på om du är medlem, maila matilda@maskrosbarn.org. Du kan självklart
även fråga din coach, en ledare eller någon på kontoret. Alla praktikanter, ungdomsledare,
volontärer, lägerledare, coacher och de som arbetar på kontoret är medlemmar.

Vad ska vi göra på årsmötet?
Under årsmötet ska vi ta beslut kring olika saker som är viktiga för vår organisation. Bland annat så
ska vi gå igenom förslag på verksamhetsplan för organisationen, vi ska även välja ny styrelse och
valberedning. Vill man redan innan årsmötet skicka in ett förslag till beslut för någon av punkterna
så kan man göra det genom att skicka in en så kallad motion till styrelsen på:
styrelsen@maskrosbarn.org
Vi kommer alltså att rösta om vilka som ska sitta i styrelsen under 2019. Styrelsen är ansvarig för att
se till att verksamhetsplanen följs. Det är inte de som ska göra allt men de är ansvariga för att det blir
av. Dessutom går vi igenom verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, så att alla medlemmar
kan få veta hur det gått för föreningen under året 2018.
Dagordning för årsmötet som startar 13.00
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av mötets dagordning
3. Mötestekniska val
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av justerare och rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
9. Kreditkortsansökan
10. Revidering av stadgar
11. Val av föreningsordförande
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Vad betyder de olika punkterna?
Punkt 1-3 handlar om att vi tillsammans ska bestämma hur mötet ska se ut:
- Vi behöver en dagordning så att vi kan prata om en sak i taget, och så att alla är överens om
vad vi ska prata om.
- Vi behöver en ordförande som ser till att vi följer dagordningen, som fördelar ordet och håller
koll på tiden.
- Vi behöver en sekreterare som skriver ner alla beslut i ett protokoll så att de inte glöms bort.
- Vi behöver justerare som läser igenom protokollet för att dubbelkolla att sekreteraren inte
missat något, och som kan räkna vilket förslag som får flest röster när vi röstar.
Punkt 4-7 handlar om att gå igenom året som varit
- Alla medlemmar kan inte ha koll på allt som hänt i föreningen. Därför går vi på årsmötet igenom
föreningens verksamhet under året på olika sätt.
- Styrelsen behöver visa medlemmarna vad som hänt i Maskrosbarn under året och visa att
de genomfört de beslut som fattades på förra årsmötet. Det görs i verksamhetsberättelsen.
- Styrelsen behöver visa att ekonomin har skötts bra. Det görs i den ekonomiska berättelsen.
- För att medlemmarna ska kunna vara säkra på att ekonomin skötts, ska en utomstående revisor gå
igenom ekonomin. Det visas i revisionsberättelsen.
- Om medlemmarna tycker att styrelsen har gjort ett bra jobb, beviljar de ansvarsfrihet till styrelsen.
Om medlemmarna tycker att styrelsen allvarligt har misskött sitt arbete kan de istället välja att inte
ge ansvarsfrihet, och ge styrelsen i uppdrag att rätta till det som gått fel.
-

Punkt 8 handlar om vad föreningen ska göra under året
- Styrelsen får i uppgift av medlemmarna att leda föreningen. För att styrelsen ska veta vad den ska
göra antar årsmötet en verksamhetsplan.
- I verksamhetsplanen kan man skriva in olika saker som Maskrosbarn måste göra under året.
- Där kan man också skriva in olika förändringar eller mål som man vill att vi ska jobba för.
Punkt 9-10 handlar om hur föreningen ska fungera
- Stadgarna är föreningens "grundlag". Där bestäms vad föreningen går ut på, och hur den ska
fungera. Stadgarna bestämmer till exempel saker om styrelsen och om årsmötet. Stadgarna finns att
läsa på hemsidan.

Punkt 11-14 handlar om vilka som ska ha viktiga uppgifter i föreningen
- Vår ordförande är den som leder styrelsen och är ansiktet utåt.
- Styrelsen är de som styr Maskrosbarn mellan årsmötena. De har i uppgift att se till att allt
som årsmötet beslutar om genomförs.
- Revisorerna är de som har ansvar för att granska styrelsens arbete, framförallt ekonomin.
- Valberedningen hjälper medlemmarna att ha koll på vilka som borde sitta i styrelsen. Eftersom alla
medlemmar inte känner varandra eller kan veta hur styrelsens arbete ser ut, följer valberedningen
styrelsens arbete och håller koll på vilka personer som skulle kunna sitta i styrelsen. De gör sen ett
förslag till styrelse som årsmötet får ta ställning till.
Punkt 15, övriga frågor, är en punkt där allt annat som är viktigt för föreningens verksamhet under
året kan tas upp.

Vi ses på årsmötet!

