
Skillnad mellan ett årsmöte och ett medlemsmöte 
Som ni kanske sett kallar vi både till årsmöte och till medlemsmöte, men vad är skillnaden? 
 
Förklaringen finns i Skuru IK:s uppbyggnad och organisation. Skuru IK är en förening, med tre olika 
sektioner: basket, handboll och simning. Jämför exempelvis ett företag med tre olika avdelningar. 
Föreningen, alltså Skuru IK:s högst beslutade nivån är årsmötet och det regelverk som styr hur 
föreningen, styrelse och medlemmar ska agera är föreningens stadgar. Men det finns även lagar och 
andra regelverk som en förening måste följa.  
 
Hur sektionerna ska agera inom en förening är upp till varje förening att bestämma. I Skuru IK har vi 
valt att varje sektion ska vara så självständig som möjligt, inom den ram som stadgar och lager tillåter. 
Det innebär exempelvis att alla beslut som är idrottsspecifika fattas av respektive sektion. Varje sektion 
kallar till årliga medlemsmöten för att diskutera och besluta i vissa sektionsspecifika frågor.  
 
Men det finns beslut som alltid måste tas på föreningens årsmöte, exempelvis beslut om nya stadgar, 
som är aktuellt i år. Andra beslut är de som rör föreningens ekonomi, eftersom pengarna är 
föreningens gemensamma. Varje sektion har ett budgetansvar, vilket betyder att varje sektions 
planerar/budgetar hur mycket pengar som ska komma in till sektionen och hur mycket de beräknas 
använda. Eftersom föreningens årsmöte ger respektive sektion detta ansvar, måste årsmötet 
godkänna respektive sektions val av styrelse, vilket görs på förenings årsmöte.  
 
Regler för årsmötet, t.ex. om kallelse, motioner, rösträtt, dagordning etc som regleras i föreningens 
stadgar gäller i huvudsak även för medlemsmöten, med viss anpassning 
 
Hoppas att detta har förklarat skillnaderna mellan föreningens årsmöte och sektionernas 
medlemsmöte. På sektionernas medlemsmöte har bara de som är aktiva i den aktuella idrotten och 
sektionens stödmedlemmar rösträtt, på årsmötet har alla medlemmar rösträtt.  
 
Välkomman till årets årsmöte respektive medlemsmöten.  
 
Vänliga hälsningar  
Sofia Heintz 
Ordförande Skuru IK 
 


