Förslag på mall som kan användas till föreningens verksamhetsberättelse
OBS det här är ingen blankett.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år ..............................
Förening ens namn............................................................................................................
Fakta
Medlemskap i Riksorganisation ........................................................................
Antal betalande medlemmar........................................................ vid årets slut
Medlemsavgift .......................kronor (uppge vuxen/familj/ungdomar 7-25 år)

Styrelse
Ordförande ................................................................
Vice ordförande..........................................................
Sekreterare ................................................................
Kassör ..........,,,............................................................
Övriga ledamöter ….....................................................
....................................................................................
....................................................................................
Suppleanter ................................................................
....................................................................................
Revisorer……………………………………………………………………………………………………………………………….
Styrelsen har haft ………….sammanträden
Styrelsens berättelse
Skriv ner fritt om hur styrelsen har träffats under det gångna året. Vad som hänt i föreningen
under året. Hur har förening arbetat med ex arrangemang, möten, barn och
ungdomsverksamhet, människor med funktionsnedsättning, lokalfrågor, besök, resor, osv
Alla godkänner och skriver under med sina namn.
Ort / datum
_____________________________

___________________________________

_____________________________

___________________________________

osv alla ledamöter!
Fortsättning nästa sida

Verksamhetsplan för nästa år
Berätta om kommande planer och satsningar.
Ekonomisk berättelse
Består av resultaträkning (se annat dokument)
Består av balansräkning (se annat dokument)
Består av revisorernas berättelse (se annat dokument)
Budgetförslag för nästa år
Det här är en viktig del att beskriva hur föreningen tänker ekonomiskt inför kommande år.
Intäkter
Skriv under varandra så många poster som behövs
Totalt

kr
Skriv den totala summan ovan=kr

Kostnader
Skriv under varandra så många poster som behövs
Totalt

kr
Skriv den totala summan ovan=kr

Det är viktigt

Det är viktigt att medlemmarna i föreningen får ta del av styrelsen presentation av
vad som hänt under året, alla faktauppgifter och hur ekonomin i föreningen varit och
är. Om det finns pengar på bank/postgiro.
Det är viktigt att medlemmarna i föreningen får ta del av kommande års budget.
Det är viktigt att medlemmar får yttra sig och ifrågasätta.
Om majoriteten av medlemmar godkänner berättelsen kan man lägga berättelsen till
handlingarna. Sparas i en pärm. kanske i ett arkiv.
Och kommande års budget ska gälla och man prioriterar i verksamheten efter den.
När man ska söka bidrag hos kommunen kommande år skickar man med
verksamhetsberättelsen i ansökan.
Om medlemmar på mötet inte är överens så röstar man. Och det blir så som de flesta
anser. Kom ihåg att skriva en röstlängd, alla som betalat medlemsavgift ska innan
mötet startat skriva sitt namn på ett papper och det är det som kallas röstlängd.

