Mall till föreningens verksamhetsberättelse
När man skriver verksamhetsberättelser i föreningar så brukar man använda föregående års
berättelse som förebild. Detta kan vara bra om den är väl disponerad. Om berättelsen
däremot endast är skriven i berättande form så kan det vara svårt för läsaren att lyfta ut det
viktiga bitarna, om de över huvud taget finns med. Om man använder denna mall så har man
garanterat en lätt överskådlig verksamhetsberättelse med informationen i logisk följd.
Observera att detta ej är någon blankett!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år ..............................
Förening ............................................................................................................
1. Fakta om året som gått:
Medlemskap i Riksorganisation ........................................................................
Antal betalande medlemmar vid årets slut ........................................................
Medlemsavgift ...................................................................................................
Antal betalande medlemmar 7 - 20 år

(Gäller endast förening med
ungdomsverksamhet)

pojkar ................

flickor ................

Antal kommunalt
bidragsberättigade
sammankomster .................................

(Gäller endast samlingslokalförening)

Styrelse:

Antal uthyrningstillfällen ...................

Ordförande ................................................................
Vice ordf ...................................................................
Sekreterare ................................................................
Kassör ......................................................................
Övriga ledamöter .....................................................
..................................................................................
..................................................................................
Suppleanter ..............................................................
..................................................................................
Adjungerade .............................................................
..................................................................................

Antal protokollförda styrelsesammanträden .......................................................
2. Styrelsens berättelse

Fria kommentarer om det gångna året och framtiden. Styrelsens berättelse kan om man så vill
istället läggas sist som styrelsens slutord. I samband med denna punkt ska verksamhetsberättelsen vara undertecknad av samtliga personer i styrelsen eller av styrelserepresentant
på uppdrag av styrelsen.
3. Beskrivning av genomförd verksamhet
Om föreningen består av flera sektioner inleds beskrivningen med huvudföreningens
verksamhet under året. I denna skall det ingå en beskrivning av hur man arbetat med
handikappfrågor i föreningen. Antalet rubriker och underrubriker är givetvis valfritt efter
behov. Därefter följer eventuella sektioners verksamhet. ( Föreningar som har
avtalsreglerade bidrag ska punktvis redovisa hur man uppnått avtalets villkor för bidrag.)
4. Verksamhetsplan för nästa år
Om föreningen består av flera sektioner inleder man med huvudföreningens verksamhetsplan.
Därefter följer eventuella sektioners planer.
5. Ekonomisk berättelse
Består av resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse.
För ungdomsförening kan enklare form av redovisning godkännas.
6. Budgetförslag för nästa år
Det är av stor vikt för föreningen att kunna presentera ett förslag till budget eftersom detta
förslag har ett starkt samband med föregående års resultat. Det är även viktigt att
medlemmarna i föreningen genom verksamhetsberättelsen kan få möjlighet att inför
årsmötet stämma av budgetförslaget gentemot förslaget till verksamhetsplan.
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