
Årsmötesprotokoll
Detta formulär fungerar både som dagordning (det ni ska prata om) och som protokoll (det som ni pratade om) 
Viktigt är att ni läser noga och fyller i korrekta uppgifter, som telefonnummer och e-postadresser. 

Finns denna symbol så är det viktigt att ni läser informationen i den rutan, klicka eller svep över i:et

Namn på hälsorådet: *

Ort:  * 

Dagens datum * 

Hälsorådet har inte för avsikt att ansöka LOK-stöd från Riksidrottsförbundet * 

Alla som ska vara medlemmar i hälsorådet är redan registrerade. 
Länk till sidan för registera medlemmar. https://www.reacta.se/medlem * 

 

1. Mötet förklarades öppnat. * 

2. Val av funktionärer på årsmötet 

Mötesordförande valdes till: * 

Mötessekreterare valdes till: * 

E-post: * 

Skriv eposten igen: * 

Justerare valdes till: * 

 

3. Godkännande av kallelsen. * 

4. Godkännande av dagordningen. * 

Dagordning 
• Antal närvarande (röstlängd) 
• Verksamhetsredovisning 
• Ekonomisk redovisning 
• Styrelse 
• Revisorns berättelse 
• Motioner 
• Verksamhetsplan 
• Val av styrelse och revisor 
• Medlemsavgift 
• Firmatecknare 
• Utbetalningsuppgifter 
• Val av ombud till Reactas riksårsmöte 2021 
• Övriga frågor 
• Mötet avslutas

Antal närvarande på årsmötet Fastställande av röstlängd 

 

5. Verksamhetsredovisning 

 *

aaaa/mm/dd   aaaa/mm/dd

 

 

 

 

 



Effekterna av hälsorådets aktiviteter har under förra året för deltagande barn & unga inneburit att: 

den fysiska aktiviteten har * gemenskapen har * den psykiska hälsan har * koncentration har *

barn och ungas väl- 
mående generellt har *

tryggheten har * sammanhållningen har * förutsättningen för lärande har *

medvetenheten om vad man mår bra av har * Närvaron på skolan eller mötesplatsen har *

Har barn och unga fått kontoll, inflytande och delaktighet över t.ex val av aktiviteter? Berätta hur...

 

Har ni pratat om hur aktiviteten bibehåller och stärker hälsan?

 

Har aktiviteten stärkt gemenskapen? Berätta hur...

 

Hur många tillfällen har hälsorådet träffats förra året? * 

6. Ekonomisk redovisning 

Pengar på hälsorådets konto. * 

Intäkter för hälsorådet. 

Friskvårdsbidrag från Reacta * 

Medlemsavgifter * 

Andra bidrag * 

Egna aktiviteter * 

Summa intäkter: * 

Kostnader för hälsorådet. 

Lokalhyra * 

Resor * 

Förtäring * 

ökat mycket 

ökat något  

bibehållit 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något  

bibehållit 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 

ökat mycket 

ökat något 

bibehållits 

minskat 

vet ej 



Material * 

Annat * 

Summa kostnader: * 

Årets resultat är: * 

7. Vilka satt i styrelsen förra året?

Ordförande: * 

Kassör: * 

Sekreterare: * 

 

Ledamot: 

Ledamot: 

 

8. Revisorns berättelse 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. * 

9. Motioner 

Motion:  Beslut:

 

10. Verksamhetsplan 

Aktiviteter:  * Budget:

 

11. Val av styrelse och revisor på ett år 
Kom ihåg att stödjaren ska ha en funktion (plats i styrelsen) och ge hjälp och stöd att driva hälsorådet.  

Ordförande: * Mobiltelefon:

Kassör:        * 

Sekreterare: * 

 

Ledamot:       

Ledamot:       

Stödjare: * 

E-post: * Mobiltelefon: *

Stödjarens funktion i styrelsen * 

Revisor: * 

Mobiltelefon: * E-post: *

12. Medlemsavgiften är: * 

Ja 

Nej 



13. Vi beslutade att hälsorådets firmatecknare är ordförande och kassör

14. Vi beslutade att få friskvårdsbidraget utbetalt via

Swish Bankkonto
Banknummer: 

För- och Efternamn * E-post *

Telefonnummer: * Personnummer: * 

Vi lovar att: * 

- skriva under protokollet, spara det och skicka det till Reacta vid eventuellt stickprov. 
- att lämnade uppgifter är riktiga. 
- använda friskvårdsbidraget till hälsorådets syfte och enligt Reactas stadgar. 
- redovisa erhållet friskvårdsbidrag vid hälsorådets årsmöte. 
- vid nedläggning av hälsorådet återbetala kvarvarande friskvårdsbidrag. 
  
Om punkterna inte följs kan Reacta kräva tillbaka friskvårdsbidraget i sin helhet eller delar. 
Kassören i hälsorådet är då ansvarig för att hälsorådet betalar tillbaka friskvårdsbidraget. 

15. Val av ombud till Reactas riksårsmöte 2021

Nu ska ni välja två ombud som deltar och har rösträtt på Reactas årsmöte. På riksårsmötet får ni bestämma vad Reacta ska göra under två år. 
T.ex. vilka gemenskapsträffar som ska göras eller vilket stöd eller kunskap som behövs för att driva hälsoråd.  
Utse två personer som är medlemmar i hälsorådet. Välj gärna en barn/ungdom och en samordnare eller stödjare. Er röst och åsikt  
är viktig på riksårsmötet för ett bra hälsofrämjande arbete med hälsoråd på skolor och fritidsverksamheter.

Ombud 1. (Välj gärna här ett barn/ungdom) 

För- och efternamn E-post

Mobiltelefonnummer

Ombud 2. (Välj gärna här stödjaren för hälsorådet eller samordnaren på skolan) 

För- och efternamn E-post

Mobiltelefonnummer

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas 

Nu har ni haft årsmöte, klicka på knappen skicka så kommer ert årliga friskvårdsbidrag inom kort.  
 

* = Obligatoriska uppgifter

Detta formulär var skapat hos 

var för sig. 

tillsammans. 

  

 


