
 

  
 

Hej,  
du som får det här brevet är antingen ordförande, kontaktperson eller registeransvarig i din 
lokalavdelning. 

 
Det börjar närma sig tid för årsmöte i lokalavdelningen, de allra flesta har stadgar där det står 
att årsmötet ska genomföras innan februari månads slut. 
På grund av pandemin går det inte att ha ett fysiskt årsmöte, vi vill därför komma med lite tips 
på hur en kan hålla ett digitalt årsmöte. 

 
 

• Först behöver ni bestämma vilken plattform ni ska använda, distriktet har ett zoom-konto 
som ni kan få låna om ni vill. 

• Ni behöver ha någon som leder mötet (mötesordförande) om ni vill ha hjälp att leda mötet 
får ni gärna höra av er. 

• Gör gärna en runda i början så att alla får prata.  
• Chatten kan användas som talarlista, dvs en skriver sitt namn när en begär ordet. Eller så 

kan ni använda chatten för att skriva inlägg i debatten. Välj någon som ska ha koll på 
chatten och läser upp ev inlägg. 

• Rösta kan en antingen göra genom att alla sätter på sin mikrofon och säger ja (antingen 
när en frågar om en ska besluta något eller när en sedan frågar “någon däremot”  

• En kan också rösta genom att skriva ja eller nej i chatten, i zoom finns också 
röstningsknappar 

• Stressa inte igenom mötet, det är viktigt att alla hänger med och att det finns tid att ställa 
frågor. 

• För att alla ska kunna veta vad en röstar om är det smart att ha en powerpoint med alla 
förslag och att någon delar sin skärm så alla ser samma sak.  

• Det är viktigt att ni har koll på hur många som är inne i mötet och vilka som har rösträtt 
(dvs under 30 år och uppdaterat sitt medlemskap i år) Välj en person, t.ex samma som 
har koll på chatten, att ansvara för det 

• Har ni många yngre medlemmar kan en dela upp årsmötet och först ha ett för de yngre 
medlemmarna (upp till 10 år ca) där en berättar med ett lättare språk vad alla förslag 
innebär och så får de säga vad de tycker, en kan t.ex göra en jamboard för varje punkt 
och så kan de skriva eller rita vad de tycker via sin skärm hemma. På det mer formella 
årsmötet för äldre deltagare kan ni visa vad de yngre har gjort på jamboard och på så sätt 
får deras röster utrymme i debatten. 

• Har ni bara yngre medlemmar kan en fundera över om det finns möjlighet att ha årsmötet 
utomhus eller så gör ni som ovan fast de formella besluten tas i det första mötet. 

• Årsmötesskola är bra att ha i början av mötet så att alla får information om hur det 
fungerar. Spela gärna in årsmötesskolan i förväg och spela upp den som en film. Då vet ni 
säkert att ni inte glömmer något. I slutet kan en sedan låta medlemmarna rösta i en fråga 
för att testa på. T.ex “vilket fika ska vi ha på våra medlemsmöten” och så får 
medlemmarna testa på att komma med förslag och sedan rösta. 

 
På vår hemsida har vi också samlat lite information om vilka punkter ni behöver ta upp på 
mötet och varför. Läs mer på www.skuskarastift.se/arsmote-i-lokalavdelningen  

 
Hör gärna av er till stiftskonsulent Lisa Gerenmark om ni behöver bolla tankar kring hur en 
kan lägga upp årsmötet på ett bra sätt eller behöver hjälp med något annat än det vi tagit upp 
här. 
 
lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se 
0511-26215 
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