
 
Gör om – gör rätt! 

 
Vid årsmötet 2019 valdes en mötesordförande som än i skämtsam ton meddelade att han utsett en 
protokollförare, och att det valet hade årsmötet inget alls att säga till om. Stadgarna som föreskriver 
den möjligheten bör därför ändras. 
Funktionen protokollförare, ej att förväxla med den traditionella, självständige mötessekreteraren, 
är hämtad från aktiebolagslagen och beskriver skyldigheten för en ordförande vid en bolagsstämma 
att ansvara för att protokoll förs.  
Ett aktiebolag kan vara så mycket. Från en global börsnoterad megakoncern till ett aktiebolag med 
en enda ägare, kunnig i sitt yrke men utan att behärska språket. Och reglerna för bolagsstämman 
måste också vara tillämpliga för den lilla verksamheten där ägaren både är ordförande och 
protokollförare utan att någon annan är närvarande. 
 
Är då ABF fotoklubb en organisation där årsstämman bara är en angelägenhet för en enda 
verksamhetsägare? Nej, och då tycker undertecknad att denna ideella förening vid namn ABF 
Fotoklubb ska skrota detta förfarande och återgå till ett årsmötespresidium valt av årsmötet. 
I annat fall kan fotoklubben för att vara konsekvent stryka valet av protokolljusterare och 
rösträknare eftersom det ändå är mötesordföranden som bestämmer vad som ska stå i protokollet. 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en mötessekreterare liksom ordförande ska 
verka för organisationens och medlemmarnas bästa, det vill säga demokratiskt. 
 
Låt oss också stryka "årsstämma" som betydelse för årsmöte i föreningen, då det är ett begrepp som 
bara förvirrar. Ingen kan förbjudas kalla ett möte för "stämma", dock benämner aktiebolagslagen en 
ordinarie händelse där föregående års verksamhet redovisas som "årstämma".  
Det vill säga att med förleden "års" markerar att det handlar om en årlig och unik händelse. Oavsett 
om sammankomsten där aktieutdelningen bestäms och årsredovisningen presenteras kallas 
årsstämma eller bolagsstämma kan den ske "när som helst under räkenskapsåret för att genomföra 
ändringar som kräver att aktieägarna samlas" (avtal24.se). 
12 § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktieägarna varje år skall hålla ytterligare en eller 
flera ordinarie bolagsstämmor. (ABL kap 7) 
Ett föreningsmöte däremot kan hållas varje vecka eller varje månad med aktuella frågor utan 
årsmöteskaraktär. 
 
Fotoklubbens demokratiska profil behöver därför stärkas med en omarbetning av stadgarna.  
Motivering till ändring av paragraf 10 är den nuvarande ologiska ordningen av mötespunkterna, till 
exempel val av mötesordförande innan mötet bestämt hur många som har rätt att rösta och mötets 
giltighet i stadgeenligt utsänd kallelse. 
 
Undertecknad föreslår årsmötet besluta  
 
att ordet föreningstämma i stadgarna genomgående byts ut till ”årsmöte”, eller ”föreningsmöte” 
om annan sammankomst avses 
 
att  paragraf 8 i stadgarna ändras till följande lydelse: ”Motioner ska i allmänhet vara styrelsen 
tillhanda senast två veckor före årsmötet, exakt datum anges i kallelsen till årsmötet.” 
 
att paragraf 10 ändras till ”föredragningslista”. (Dagordning innebär angivna tider under dagen 
för förhandlingar, lunch och underhållning, exempelvis.) 
 
att  mötespunkterna i paragraf 10 får en annan ordning, (enligt förteckning nedan.)  



 
att paragraf 11 ändras till att ”kallelse till ordinare årsmöte ska vara utsänd till medlemmarna 
senast fyra veckor före aktuellt datum. Kallelse till extra årsmöte ska vara utsänd senast tre veckor 
före mötesdatum. Ett extra årsmöte får endast behandla de ärenden som kallelsen innehåller.” 
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Kenneth Eriksson 
 
 
 
Förslag till föredragningslista till årsmöte: 
 

1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av röstlängd  
3. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
4. Godkännande av föredragningslistan  
5. Val av mötesordförande och -sekreterare  
6. Val av två justerare tillika rösträknare  
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse  
9. Föredragning av revisorernas berättelse  
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
  
11. Fastställa budget och verksamhetsplan  
12. Fastställa den årliga medlemsavgiften  
13. Val av styrelseledamöter  
14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  
15. Val av ombud till andra organisationer som klubben är medlem i  
16. Val av valberedning om minst tre personer  
17.  Motioner och förslag 
18. Årsmötets avslutande  

 


