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Förslag på årsmöte för en Saltförening 
med barn

Här är ett förslag på ett konstituerande årsmöte tillsammans med barn. Ofta 
har skolbarn erfarenhet av klassråd och har ibland en imponerande god mö-
tesvana! Utforma ert möte efter de lokala förutsättningarna, försök tänka 
kreativt och prova er fram. Rent innehållsmässigt finns det några saker ett 
årsmöte ska innehålla men formerna kan variera. Det viktigaste är att inte 
krångla till det hela i onödan och att årsmötet blir en positiv upplevelse av 
delaktighet för barnen. Så här har man gjort i Norrbotten:

Vad är Salt?

Vad använder man salt till? Just det ja, man använder det till maten. Om man 
inte har Salt så smakar inte maten så bra, eller hur?
För några år sedan bestämdes det av en massa unga människor att man ville 
bilda en egen organisation för alla barn och ungdomar som är med i olika 
grupper runtom i EFS. En barn- och ungdomsorganisation är ungefär som 
ett stort lag, som man har i sport ni vet, där en massa spelare spelar tillsam-
mans.

Varför tror ni att man ville starta en egen barn- och 
ungdomsorganisation?

Jo, för att alla barn och ungdomar ska få vara med och bestämma, för att 
man ska kunna få åka på läger och kunna träffas tillsammans ungefär som vi 
gör nu här. 

Varför ska man ha ett årsmöte?

En förening är ett slags klubb. En Saltförening är som en klubb för barn 
och ungdomar i EFS. Varje förening ska varje år ha ett årsmöte. På årsmötet 
bestämmer man vem som ska vara med i föreningens styrelse och hur man 
ska använda föreningens pengar. På ett årsmöte berättar man också vad man 
gjort i föreningen under året som gått och hur mycket pengar man gjort av 
med och hur mycket pengar som finns kvar. Alla som är medlemmar i fören-
ingen får rösta på årsmötet. Alla som är med på årsmötet får säga och tycka 
saker, men det är bara medlemmarna har rösträtt.

Hur gör man när man röstar på årsmötet?

Det vanligaste är att man räcker upp handen eller att man svarar ”ja” när ord-
förande för årsmötet frågar hur många som röstar på ett visst förslag. Ibland 
har man sluten omröstning. Det betyder att alla medlemmarna lämnar in en 
lapp där de har skrivit vad de tycker. Sluten omröstning väljer man om man 
inte vill att någon annan ska se eller höra hur man röstar. Årsmötet bestäm-
mer tillsammans vilken typ av röstning man ska ha.
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Nu kan årsmötet börja!

1. Val av ordförande och sekreterare

Det första vi ska göra är att bestämma vem som ska leda det här mötet, un-
gefär som en lärare ni vet när ni har lektioner på skolan. När jag pratade med 
NN tyckte han att jag skulle vara det. Tycker ni också det?
När man har årsmöte, brukar man också ha någon som skriver ner allting 
som man väljer och säger under årsmötet. NN tyckte att han kunde göra det. 
Tycker ni också det?

2. Val av protokolljusterare och rösträknare

När NN har skrivit ner allting brukar man göra så att man har en som tittar 
igenom allt, så att allt blev rätt skrivet. En sådan person ska vi också välja. 
Skulle det vara OK för er att NN var den personen?
Den sista personen vi ska välja nu är den som hjälper mig att hålla koll på vad 
som bestäms. Kan NN vara den som hjälper mig?

3. Godkännande av dagordning

När man har ett årsmöte brukar man arbeta efter en viss ordning. Ni vet, när 
man bakar brukar man följa ett recept så att allt ska bli rätt och smaka bra. 
Under ett årsmöte har man också ett recept så att allt ska bli bra, det kallas 
dagordning. Är det OK för er om vi använder receptet som jag har gjort för 
det här årsmötet?

4. Fastställande av föreningens stadgar

När man spelar fotboll så har man vissa regler, eller hur? Vilka regler finns 
det i fotboll?
I en Saltförening har man också några regler dom kallas föreningens stadgar. 
Där finns en regel som jag vill höra med er om ni tycker att den är bra: Tycker 
ni att vi i den här Saltföreningen ska ha regeln att vi vill att andra människor 
också ska få höra om Jesus, ungefär som när ni har era andakter?

5. Fastställande av medlemsavgift.

Tycker ni att det ska kosta pengar att vara med i den här Saltföreningen eller 
att det ska vara gratis? Om man har medlemsavgift får man pengar som man 
kan använda till något i föreningen. Om man inte har medlemsavgift behöver 
ingen tänka på att ta med sig pengar. Finns det fler saker ni vill säga om det? 
Bra saker eller dåliga saker med att ha medlemsavgift. Räck upp handen om 
du vill säga något så röstar vi sedan när alla som vill säga något har fått göra 
det.

Den som röstar för att det ska vara gratis räcker upp handen nu.
Den som röstar för att det ska kosta pengar räcker upp handen nu.

6. Val av

a) ledamöter i styrelsen.
NN, NN och NN vill vara ledare för den här gruppen. Vill ni att de ska 
vara det?
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b) revisor och revisorssuppleant.
När man startat en Salt-förening får man pengar så att man kan göra ro-
liga saker för dem och så att man ska fortsätta kunna träffas som vi gör 
ikväll och leka, åka på läger och sådant. Men då behöver man någon som 
ser till så att pengarna tas om hand på rätt sätt. NN skulle vilja göra det år 
er. Skulle det vara OK för er?

c) valberedning. 
Lämnas till styrelsen. Nästa punkt.

d) ombud att företräda föreningen vid Salts riks- och distriktsårsmöte.
Lämnas till styrelsen. Nästa punkt.

7. Övriga frågor kring föreningens bildande.

Tycker ni att vi kan vara nöjda nu?
Bra, då tycker jag att vi tar och avslutar detta årsmöte!

Till sist får ni också en lista på några bra årsmötesord 
att kunna:

Ordförande = den som leder mötet och fördelar ordet. 

Sekreterare = den som skriver ner vad som sägs och bestäms på mötet.

Protokolljusterare= den som kollar om sekreteraren skrivit rätt om det som 
beslutades på mötet.

Rösträknare = en person som räknar röster på årsmötet, t ex uppräckta hän-
der.

Styrelse = en grupp som ansvarar för olika saker i föreningen. En styrelse 
måste minst ha en ordförande, en sekreterare och en kassör. I en Saltförening 
är det OK att personer som inte är invalda i styrelsen (t ex en vuxen ledare) 
väljs till sekreterare och kassör.

Styrelseledamot = en föreningsmedlem som är med i en styrelse

Kassör = en person som ansvarar för föreningens pengar.

Valberedning = några personer som tänker till innan årsmötet och tillfrågar 
personer om dom kan tänka sig att vara valbara, alltså att dom är beredda 
på att bli valda för att ta ansvar för något särskilt i föreningen, t ex bli ord-
förande.

Verksamhetsredovisning = berättelsen om vad föreningen gjort under året 
som gått, hur många medlemmar man haft, vilka som varit med i styrelsen 
och vilken organisation föreningen tillhör. (Alla Saltföreningar tillhör orga-
nisationen som heter: Salt – barn och unga i EFS.)

Medlem = en person som valt att bli medlem i föreningen antingen genom 
att betala medlemsavgift eller genom att skriva sitt namn på medlemslistan.

Ursprungligen skrivet av Mikael Dapefrid, distriktskonsulent i EFS i Norrbotten.
Bearbetat för Salts resurspärm av Tin Mörk.


