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Årsmötesordlista  
På och inför årsmöten brukar det dyka upp en del begrepp som kan vara svåra att 

förstå. Här kommer en lista med de vanligaste orden:  

 

Acklamation betyder bifallsrop och innebär att mötet fattar beslut genom ja-rop. Ibland begärs 

därefter votering. På möten där ordförande har svårt att höra ombunden, till exempel vid 

distansmöten, kan i stället omvänd acklamation användas.  

Ajournering betyder att skjuta upp mötet till en senare tidpunkt. Det kan handla om tio minuter för 

en paus, men också flera dagar eller veckor. När mötet återupptas så är det formellt samma möte, 

även om det inte är samma personer som närvarar som när mötet började. 

Ansvarsfrihet innebär att styrelsen får medlemmarnas godkännande för det gångna 

verksamhetsåret. Om mötet anser att styrelsen fattat beslut som skadat förbundet/föreningen kan 

mötet besluta att inte bevilja ansvarsfrihet för hela eller delar av styrelsen. Det är ovanligt att 

styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet, men när det sker så kan det ses som en skarp markering på att 

årsmötet inte är nöjd med styrelsens arbete. Att inte bevilja ansvarsfrihet innebär att föreningen kan 

komma att ställa krav på skadestånd som kompensation för skadan. 

Arbetsordning bestämmer i vilken ordning mötet skall genomföras.  

Avslag är när mötet röstar nej till ett yrkande, en motion eller en proposition. 

Begära ordet gör en mötesdeltagare som vill säga något. Det kan exempelvis ske genom 

handuppräckning. 

Beslutsmässigt är Svenska Simförbundets årsmöte med det antal ombud som deltar i mötet.  

Läs i era stadgar för att se vad som krävs för att er förenings årsmöte ska vara beslutsmässigt. 

Beslutsordning är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när beslut ska fattas.  

Besvara en motion anses besvarad om kraven i motionen redan är uppfyllda. 

Bifall är när mötet godkänner ett yrkande, en motion eller en proposition. 

Bordläggning innebär att ett ärende skjuts upp till ett senare tillfälle. Till skillnad från återremiss så är 

det samma förslag till beslut som behandlas när ärendet återupptas. 

Dagordning är en lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på mötet och i vilken ordning 

de ska tas upp. Kallas även föredragningslista. 
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Enhälligt beslut är när alla röstberättigade är eniga.  

Fullmakt kan användas när en person som innehar rösträtt inte kan närvara på mötet och i stället 

representeras av en annan person som får rösträtten genom en fullmakt. Detta gäller då stadgarna 

tillåter det. Vid Svenska Simförbundets årsmöte innehar föreningen eller distriktet rösträtten och 

fullmakt ska därmed användas för den eller de deltagare som representerar föreningen/distriktet. 

Fyllnadsval sker då någon i styrelsen avslutat sitt uppdrag innan mandatperioden tagit slut. En annan 

person väljs att fylla styrelseposten den tid som återstår. 

Förslagsrätt har de som har rätt att komma med förslag till årsmötet. Vid Svenska Simförbundets 

årsmöte har ombuden, ledamöter av Svenska Simförbundets styrelse, revisorer, ordförande i 

kommittéer, nämnder, förbundschef och simidrottsansvarig samt motionärer förslagsrätt.  

Förtroendevalda är de personer som är valda av årsmötet för att representera förbundet eller 

föreningen. Exempelvis ordförande och ledamöter. 

Justering av protokollet från mötet krävs för att protokollet ska vara giltigt. Justerare väljs på mötet 

och ansvarar för att kontrollera så att protokollet stämmer överens med vad som beslutades på 

mötet. 

Jämkning är när två liknande yrkanden slås ihop till ett. Jämkning kan föreslås av ordförande men 

måste godkännas av de som gjort yrkandena. 

Jäv är då det i någon juridisk mening finns risk för att en person är partisk. 

Kallelse är det meddelande som beskriver tid och plats för ett möte.  

Kungörelse är när ett meddelande offentliggörs. Exempelvis så ska kallelse till Svenska 

Simförbundets årsmöte och distriktens årsmöten publiceras i Svenska Simförbundets officiella 

kungörelseorgan, www.svensksimidrott.se. 

Majoritet innebär det förslag som fått flest röster vid en omröstning. Relativ majoritet innebär att 

förslaget fått fler röster än övriga förslag. Absolut majoritet innebär att förslaget fått mer än hälften 

av de angivna rösterna. Kvalificerad majoritet innebär att förslaget behöver 2/3, 3/4 eller 4/5 av de 

angivna rösterna. Det är vanligt att exempelvis ändringar i stadgarna kräver absolut eller kvalificerad 

majoritet.   

Mandatperiod är den tidsperiod förtroendevalda väljs på, vanligtvis två år. Ledamöterna i Svenska 

Simförbundets styrelse väljs på fyra år och ordförande på två år, i distrikten väljs de på två respektive 

ett år. Läs i föreningens stadgar för att se mandatperioden för förtroendevalda i er förening. 

Motioner är skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna till årsmötet. 
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Nominera är att föreslå en person som kan väljas till en förtroendepost i exempelvis styrelsen. 

Nominering till Svenska Simförbundets förtroendeuppdrag får göras av alla som har rösträtt och 

lämnas skriftligt till valberedningen. Valberedningen får själva också nominera kandidater. Ombud 

och övriga med förslagsrätt har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater under distriktens 

årsmöten, men inte på Svenska Simförbundets årsmöte där alla nomineringar ska skickas till 

valberedningen inom nomineringsperioden. 

Ordningsfråga är en fråga som handlar om hur mötet genomförs. En ordningsfråga kan tas upp när 

som helst under mötet och ska avgöras innan mötet fortsätter.  

Ombud kallas den person som genom en fullmakt fått rösträtten för en förening eller ett distrikt. 

Omvänd acklamation innebär att alla som håller med förslaget är tysta. Mötesordförande kan fråga 

”är någon däremot?” och de som är mot förslaget svarar ”ja”. Kan användas på möten där 

ordförande har svårt att höra ombunden, exempelvis vid distansmöten. 

Presidium kallas de som leder ett större möte. Det kan exempelvis bestå av mötesordförande och 

mötessekreterare.  

Propositioner är styrelsens förslag till årsmötet.  

Propositionsordning behöver upprättas om det finns många olika förslag som mötet ska rösta om. 

Ordförande föreslår den ordning som mötet ska rösta om de olika förslagen och mötet ska därefter 

godkänna propositionsordningen. Mötesordförande ska se till att mötet röstar på ett sätt som ger 

alla förslag samma chans.  

Remiss innebär att en fråga lämnas över till någon för att kommentera eller utreda den vidare.  

Räkenskapsår är den period som verksamhetens bokföring omfattar och som avslutas med ett 

årsbokslut och en årsredovisning. Oftast omfattar räkenskapsåret 12 månader (från 1 januari till 31 

december). 

Röstlängd är en sammanställning av de som har rätt att rösta på årsmötet. Endast de 

föreningar/distrikt/medlemmar som finns med i röstlängden har rätt att rösta och därmed möjlighet 

att vara med och ta beslut. För att komma med i röstlängden till Simförbundets eller distriktens 

årsmöten behöver föreningens medlemsskyldigheter vara uppfyllda och en fullmakt inlämnad till 

mötet.  

Streck i debatten kan begäras om en fråga upplevs vara färdigdiskuterad. Om streck i debatten bifalls 

(godkänns) så avslutas debatten när alla som satt upp sig på talarlistan fått yttra sig.  

Talarlista är en lista över de som begärt ordet under ett möte. Ordförande ansvarar för listan. 

Tidsbegränsning innebär att varje talare får prata en begränsad tid. Kan införas vid längre debatter.   
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Tilläggsförslag/tilläggsyrkande innebär att ett tillägg föreslås till ett redan lagt yrkande, en motion 

eller proposition. Se även ändringsförslag. 

Votering betyder omröstning. Votering ska alltid genomföras då någon begär det. Votering av 

sakfråga genomförs öppet. Ordförande kan föreslå att det först genomförs en försöksvotering genom 

handuppräckning utan rösträkning. Ordförande bedömer vilket förslag som fått majoritet och 

meddelar sin uppfattning. Ett ombud kan begära rösträkning och då räknas antalet röster för 

respektive förslag. Sluten votering kan begäras vid personval och innebär att omröstningen sker i 

hemlighet, det vill säga att det inte går utläsa vad en enskild individ röstar.  

Yrkande är ett förslag till beslut.  

Yttranderätt vid Svenska Simförbundets årsmöte har ombuden, ledamot av SSF-styrelsen, revisorer, 

ordförande i kommittéer, nämnder, förbundschef, simidrottsansvarig, motionärer, representanter 

för Riksidrottsförbundet och arbetstagare hos Svenska Simförbundet. Mötet får även ge annan 

person rätt att yttra sig vid mötet och sådan yttranderätt kan begränsas till visst ärende eller ges för 

mötet i dess helhet. Läs i era stadgar för att se vilka som har yttranderätt vid ert årsmöte. 

Återremiss innebär att mötet tycker att ett ärende bör utredas ytterligare.  

Ändringsförslag/ändringsyrkande innebär att en förändring föreslås till ett redan lagt yrkande, en 

motion eller proposition, exempelvis genom att byta ut ett eller flera ord.  

Överläggning kallas den diskussion och det meningsutbyte som sker innan beslut fattas. 

 


