
 

 

 

 

 

 

Checklista inför årsmöten och stämmor 2023 

 

 
Årsmöte i lokalavdelningen 

Årsmöte ska hållas innan februari månads utgång enligt stadgarna. Motioner till 
årsmötet ska sändas till avdelningsstyrelsen senast den 15:e januari. 
Avdelningsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner. 
 
Om årsmötet läggs sent i februari, ta gärna kontakt med distriktet så att de vet när 
ni kommer att anmäla ombud till distriktsstämman. Det är också bra om distriktet 
känner till motioner som årsmötet ska behandla. 
 
På årsmötet väljs ombud och ersättare för dessa till distriktsstämman. I distrikt 
med minst två lokalavdelningar utser varje avdelning ett ombud för varje påbörjat 
femtiotal medlemmar i avdelningen, eller som distrikten själva beslutar. Ersättare 
utses i samma antal som ordinarie ombud. Medlemsantalet grundas på 
medlemsredovisningen den 31 december föregående år.  
 
På fullmäktige 2022 antogs nya normalstadgar för lokalavdelning, glöm inte att 
anta dessa på årsmötet. 
 
Direkt efter årsmötet ska lokalavdelningen: 
-Meddela valda ombud för distriktsstämman till distriktsstyrelsen 
-Uppdatera roller/funktionärer i medlemsregistret 
-Senast två månader efter årsmötet skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll till förbundskansliet på 
medlem@norden.se 
-Meddela förbundskansliet om den beslutade medlemsavgiften för kommande år 
på: https://docs.google.com/forms/d/18exadEANKOszL3Yss-
oJVY_bA2SvU6bxf8HYHlZlj8s/edit 
 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften för det första året bestäms av fullmäktige. För 2024 är den: 
225 kr för huvudmedlem (där går 150 kr till den centrala administrationen) 
50 kr för familjemedlem (där går 25 kr till den centrala administrationen) 
 
Lokalavdelningarna bestämmer därefter själva sin medlemsavgift för huvud- och 
familjemedlemmar. Detta beslut tas av årsmötet. Av den medlemsavgift som 
lokalavdelningen bestämmer, går 150 kr för huvudmedlemmar och 25 kr för 
familjemedlemmar till den centrala administrationen, resterande del av 
medlemsavgiften tillfaller lokalavdelningen. 
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Distriktsstämma 
Distriktsstämman ska hållas innan mars månads utgång enligt stadgarna. 
Motioner till distriktsstämman ska senast den 1 mars sändas till distriktsstyrelsen. 
Distriktsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner.  

 
På fullmäktige 2022 antogs nya normalstadgar för distrikt, glöm inte att anta 
dessa på distriktsstämman. 
 
 
 
Direkt efter distriktsstämman ska distriktet: 
-Uppdatera rollar/funktionärer i medlemssystemet 
-Skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och 
distriktsstämmoprotokoll till förbundskansliet på medlem@norden.se 
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