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Hur ska vi tänka kring årsmöten under 2021? 
 

Att pandemin pågår för fullt har ingen missat. Vi är många som fortsätter att kämpa på trots 

hinder som krav på social distansering. RSMH:s föreningar gör som vanligt viktiga insatser för att 

bidra till gemenskap och stöd, men ibland på ovanliga vis.  

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska enligt våra stadgar hållas senast den 15 

mars. Styrelsen är vald för att leda föreningens arbete under en period som avslutas med årsmötet. 

Därför är det viktigt att i möjligaste mån hålla årsmöten i tid. Detta är även viktigt för möjligheten att 

söka bidrag från kommuner och andra finansiärer. 

 

I år är det speciellt också eftersom förbundet nu erbjuder ett omstartsbidrag till alla föreningar som 

haft årsmöte och som skickat in årsrapport och andra dokument före den 15 juni (se mer information 

nedan). 

  

På grund av smittspridningen är det just nu inte tillåtet att hålla sammankomster med fler än åtta 

personer. Dessutom anger Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vi inte ska umgås med 

andra än de vi bor med, åtminstone inte inomhus. Dessa rekommendationer gäller fram till den 30 

juni 2021. Det här krånglar så klart till det för föreningarnas årsmöten. Trots det vill vi uppmuntra alla 

föreningar att göra sitt bästa för att hålla sina årsmöten enligt stadgarna. Det kan gå till på olika sätt;   

 

Försök att hålla årsmöten digitalt. Ni kan alltid kontakta förbundskansliet om ni vill ha tips på digitala 

plattformar för årsmöten och praktisk hjälp med detta. Är det svårt att förrätta val i ett digitalt möte 

är det möjligt att skjuta upp valen till hösten, om styrelsen kan tänka sig att sitta kvar till dess. Ett tips 

är att oavsett om ni genomför hela mötet digitalt, eller inte, att planera in ett medlemsmöte till 

hösten då vi förhoppningsvis kan ses fysiskt igen. 

 

För årsmöten med ett färre antal deltagare (8-10 personer) kan telefonmöte var en möjlighet. Även 

det kan kansliet hjälpa till med.  

 

En möjlighet kan också vara att genomföra årsmöte genom poströstning, förutsatt att styrelsen 

kommer överens om det. Då skriver man ut alla förslag till beslut med kryssrutor för att bifalla eller 

avslå förslaget (se förslag på hur detta kan se ut i bifogad fil). Även här kan valen skjutas upp till ett 

extra årsmöte längre fram. 
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Observera att om styrelsen beslutar sig för att genomföra ett digitalt årsmöte så är det bra att också 

erbjuda möjlighet att poströsta för de medlemmar som inte har tillgång till digitala hjälpmedel.  

 

För att årsmötet ska vara giltigt är det viktigt att mötets utlysande godkänns av stämman. Det 

betyder att föreningen måste kalla medlemmarna på rätt sätt så att alla har en möjlighet att 

medverka. Sen hur många som verkligen röstar är inte avgörande. 

 

Vad kan förbundskansliet hjälpa till med? 

 

Kansliet kan hjälpa till att bekosta ert svarsporto (max 12 kronor/brev som rekvireras mot kvitto) om 

ni beslutar er för att genomföra en poströstning. Föreningen måste dock själv sköta utskick med 

kallelse inklusive dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan, 

budget och eventuellt andra underlag, till alla medlemmar.  

 

Den bifogade dagordningen visar hur en poströstningsblankett kan se ut. Det som föreningen måste 

ha med är alla punkter ned till den som rör ansvarsfrihet. Resten av punkterna går att bordlägga till 

senare när man tror att det går att ses fysiskt. Om styrelsen, revisorer, valberedningen och eventuellt 

andra förtroendevalda är okej med att sitta kvar till dess går det bra att skjuta upp valen. 

 

Kansliet kan också hjälpa till med att anordna ett digitalt möte i plattformen Zoom. Likaså kan 

kansliet hjälpa till med telefonkonferens för föreningar som inte har så många medlemmar. Att 

genomföra ett årsmöte via telefon kan bli svårt, men är i en liten förening kanske möjligt, så länge 

styrelsen är överens och man förmedlat tydliga regler om hur man begär ordet med mera, för alla 

medverkande. 

 

Om ni behöver hjälp med något av detta från förbundskansliet, så vill vi att ni mejlar till 

foreningssupport@rsmh.se. Vi återkopplar till er så snart vi tagit emot ert mejl.  

 

 __________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

mailto:foreningssupport@rsmh.se
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Omstartsbidrag till alla föreningar! 

 
Tack till alla er runtom i Sverige som engagerat er i RSMH:s lokalföreningar! 
 
RSMH:s förbundsstyrelse har under året följt utvecklingen i våra föreningar runt om i Sverige under 
den rådande Corona-pandemin.  
 
De förtroendevalda, funktionärer, anställda och vanliga medlemmar som under året kämpat för att 
hålla ihop RSMH:s föreningar och verksamhet på ett säkert sätt i skuggan av Covid-19 – så att våra 
föreningar kunnat vara där för våra medlemmar när de som mest behövt dem – är en källa till 
stolthet och tacksamhet för oss i förbundsstyrelsen. 
 
Förbundet har under 2020 genomfört två rundringningar som bland annat givit oss en bättre bild av 
vilket stöd som är önskat,  och på vilket sätt förbundet kan utveckla och förbättra sitt arbete så att 
det möter ert behov av stöd i ert livsviktiga engagemang. Det vi har hört under rundringningarna och 
samråd vi genomfört under året är att flera föreningar kommer att ha en försämrad ekonomi som en 
följd av Coronapandemin. 
 
RSMH:s förbundsstyrelse har därför beslutat att sätta in extraordinära insatser under 2021 till stöd 
för våra föreningar. Vi kommer att anslå medel till lokal verksamhet att användas på det sätt ni lokalt 
aktiva vet bäst behövs genom ett så kallat omstartsbidrag. Omstartsbidraget uppgår till 80 kr per 
medlem i lokalföreningen. 
 
Omstartsbidraget 2021 kommer att utbetalas löpande under våren till alla de lokalföreningar som 
betalat avgiften till förbundet senast den 1 mars, och som senast den 15 juni skickat in en 
årsmötesrapport och där rapporterat: 
 
• Antal betalande medlemmar per 2020-12-31 
• Verksamhetsberättelse 2020 
• Ekonomisk berättelse (årsbokslut) 2020 
• Årsmötesprotokoll 2021, alternativt en handlingsplan för att hålla ett säkert Årsmöte 2021 
• Konstituerande styrelseprotokoll om Årsmöte 2021 avhållits och ny styrelse valts. 
• En översiktlig plan för verksamhet och verksamhetsutveckling för 2021 
• En aktuell medlemslista över alla era medlemmar (utgå från den medlemslista som kansliet skickar 
ut och stryk eller fyll på med information direkt i den)  
 
Omstartsbidraget 2021 kommer att beräknas med utgångspunkt i inrapporterade uppgifter till 
medlemsregistret (Föreningssupport)) om antal betalande medlemmar per 2020-12-31 i 
lokalföreningen.  
 



  

 RSMH-nytt 
    Extra om årsmöten 

 

4     

 

 

Observera att en årsmötesrapport måste skickas in senast 15 juni även om årsmöte inte kunnat 
genomföras. De föreningar som behöver stöd för att färdigställa en Årsrapport som ovan uppmanas 
att kontakta förbundskansliet eller sitt distrikt.  
 
RSMH är ingen rik riksorganisation, men vi i förbundsstyrelsen anser att extraordinära tider kräver 
extraordinära insatser och uppoffringar över hela linjen inte bara lokalt utan även nationellt som 
förbund. Utan verksamhet för RSMH:s medlemmar inga föreningar och inget förbund! 
 
Barbro Ronsten 
Förbundsordförande  
RSMH:s förbundsstyrelse 
 
 


