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- Mötessekreterare:
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- Rösträknare:
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7§ Styrelsens ansvarsfrihet

8§ Behandling av motioner

9§ Fastställande av verksamhetsplan

10§ Fastställande av stadgar

11§ Förslag till rambudget kommande året

12§ Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen

13§ Val av ordförande

14§ Val av ledamöter, varav en kassör

15§ Val av suppleanter

16§ Val av ledamöter till valberedningen

17§ Val av revisor

18§ Val av representanter på RÖ (vid jämna år)
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Dagordning UA Värmland konstituerande möte

§ 1. Konstituerande mötet öppnas

§ 2. Fastställande av röstlängd

§ 3. Godkännande av dagordningen

§ 4.  Val av mötesfunktionärer

a. Val av mötesordförande

b. Val av sekreterare

c. Val av justerare

d. Val av rösträknare

§ 5. Konstituering av styrelsen

§ 6. Val av firmatecknare

§7. Mötet avslutas
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Årsmötesprotokoll UA Värmland

Datum och år: 12/3-2023

Plats. Digitalt eller Södra Kyrkogatan

Närvarande:

1§ Mötets öppnande
Här skriver ni när mötet öppnades ex. Möte öppnas kl.14.06

2§ Fastställande av röstlängd
Här skriver ni vilka som har rätt att rösta av de som är närvarande på mötet. För att få rösta krävs det
ett en är medlem i Unga Allergiker och tillhör lokalföreningen som har årsmöte.

3§ Val av
- Mötesordförande: Mötesordförande är personen som håller i mötet
- Mötessekreterare: Mötessekreterare är personen som för protokoll över mötet (dvs fyller i detta
årsmötesprotokoll)
- Justerare: Justerare är personen som efter mötet går igenom mötesprotokollet för att kolla så allting
stämmer enligt de beslut som fattades under årsmötet
- Rösträknare: Rösträknare är personen som räknar antalet röster (behövs ingen räkning om det är
tydligt vilka som har majoritet)
 
4§ Årsmötets giltighet
Här skriver ni om mötet har sammankallats enligt stadgarna, d.v.s. 2 veckor innan mötet äger rum
samt att handlingar funnits tillgängliga 1 vecka innan mötet. Ex. Årsmötet har sammankallats i
enlighet med UA Lokalförenings stadgar.

5§ Godkännande av dagordning
Gå igenom dagordningen och kolla om ni vill göra några förändringar. Om något ändras kan ni skriva
det här. Ex. 8§ Behandling av motioner har utgått då det inte inkommit några motioner och 17§ utgår
då det inte är jämt år, d.v.s. inget RÖ anordnas i år.
 
6§ Genomgång av verksamhetsredovisning och ekonomi det gångna året
Mötesordförande sammanfattar verksamhetsredovisningen och ekonomin för föregående år och går
sedan till beslut om att lägga dessa till handlingarna ”kan vi lägga verksamhetsredovisning för 2022
och den ekonomiska redovisningen 2022 till handlingarna?” Om årsmötet beslutar att detta ska göras
kan ni skriva ”Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsredovisning UA Lokalförening 2022 och
ekonomisk redovisning 2022 till handlingarna”.

7§ Styrelsens ansvarsfrihet
Varje årsmöte måste årsmötet rösta om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år. Detta innebär att
styrelsen kort och gott gjort ett bra och trovärdigt arbete. Ex. Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för
2022 (d.v.s. föregående år!)

8§ Behandling av motioner
Mötesordförande går igenom ev. motioner som inkommit. Årsmötet diskuterar motionerna och fattar
sedan beslut. Ex. ”Årsmötet antar motionen om XXX som kommer genomföras under verksamhetsår
2023”.
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9§ Fastställande av verksamhetsplan
Mötesordförande går igenom verksamhetsplanen. Årsmötet går sedan till beslut. Ex. Årsmötet antar
verksamhetsplanen för 2023 och lägger denna till handlingarna”.

10§ Fastställande av stadgar
VIKTIGT! När lokalföreningen fastställer stadgar är det viktigt att ni inte bara antar normalstadgarna
för Unga Allergikers lokalföreningar utan att ni har fyllt i informationen i mallen (finns platser där ni
ska fylla i vilken lokalförening stadgarna gäller) och sedan döpt stadgarna till ex. UA Lokalförening
stadgar/annat dokumentnamn.

11§ Förslag till rambudget kommande året
Mötesordförande går igenom rambudgeten för 2023. Årsmötet går till beslut. Ex. Årsmötet antar
rambudget 2023 och lägger denna till handlingarna”.

12§ Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen
Här ska ni välja hur många personer som kommer väljas in till styrelsen. Ex. Årsmötet fastställer
antalet ledamöter till 3 personer och antalet suppleanter till 2 personer. Minimum för en fullständig
styrelse är 3 ledamöter varav en ordförande, en kassör och en ledamot.

13§ Val av ordförande
Ex. Årsmötet väljer Förnamn Efternamn till ordförande för UA Lokalförening 2023.

14§ Val av ledamöter, varav en kassör
Ex. Årsmötet väljer Förnamn Efternamn till kassör och Förnamn Efternamn till ledamot för UA
Lokalförening 2023.

15§ Val av suppleanter
Årsmötet väljer Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn till suppleanter för UA Lokalförening
2023.

16§ Val av ledamöter till valberedningen
Här ska årsmötet välja ledamöter till valberedningen. Det är personer som inför nästa årsmöte ska ta
fram förslag för styrelseledamöter. Vissa lokalföreningar väljer att utse styrelseledamöter till
valberedningsledamöter också och då faller det på styrelsens lott att hitta ev. ersättare till styrelsen
nästkommande årsmöte. Ex. ”Årsmötet beslutar att välja UA Lokalförenings styrelse som ansvariga för
valberedningen” alt. ”Årsmötet beslutar att välja Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn som
ledamöter till valberedningen.”

17§ Val av revisor
VIKTIGT! För att lokalföreningarna ska granskas lokalt ska varje lokalförening välja en lokal revisor.
Den lokala revisorn granskar medlemssiffror, ekonomi, om årsmötet och årsmöteshandlingarna är
framtagna enligt stadgarna osv. Ex. ”Årsmötet väljer Förnamn Efternamn till lokal revisor för UA
Lokalförening”.

18§ Val av representanter på RÖ (vid jämna år)
Denna punkt utgår på årsmötet 2023 då inget RÖ anordnas ojämna år.

19§ Mötets avslutande
Här skriver ni när mötet avslutas ex. Möte avslutas 14.55.
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Mötesordförande: __________________________________________

Namnförtydligande

Sekreterare: ______________________________________________

Namnförtydligande

Justerare: ___________________________________________________

Namnförtydligande



Rambudget för UA Värmland
Verksamhetsåret 2023

Intäkter: kronor:

Verksamhetsbidrag 4000 kr

Bidrag från bidragsansökan till aktiviteter 3000 kr

Summa 7000 kr

Utgifter: kronor:

Styrelsemöten 0 kr

Aktiviteter 3000 kr

Trycksaker 1000 kr

Spridning i sociala medier 400 kr

Summa 4400 kr



Verksamhetsplan 2023
UA Värmland

Medlemmar
UA Värmland är en lokalförening under riksförbundet Unga Allergiker som är en

ungdomsorganisation av och för barn och ungdomar med astma och allergi. Vår uppgift är

därför att samla människor mellan 6 och 29 år som medlemmar i organisationen. Vi ska

bedriva verksamhet av och för barn och ungdomar på unga allergikers villkor där alla har lika

värde.

Under året kommer vi att verka för att värva fler medlemmar till vår lokalförening genom att

sprida information om Unga Allergiker.

Vårt mål är att vid början av nästa år ha ökat medlemsantalet med 30 stycken nya

medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen ska under året hålla minst 4 möten och vid varje möte följa upp ekonomin och

verksamheten.

Aktiviteter
Under året utför föreningen minst 2 aktiviteter för medlemmar i föreningen.

Följande är förslag på aktiviteter som föreningen kan genomföras under året:

Branäsresa

Lasertag

Bakning

Skribble

Information
Information om aktiviteter och liknande ska ske genom mailutskick, nyheter på Unga

Allergikers hemsida, på Unga Allergikers forum och via Facebook, och Twitter. I viss mån även

postutskick när det är befogat.

Påverkansarbete
UA Värmland ska verka för att sprida information om Unga Allergikers verksamhet.

Föreningen tar alla tillfällen i akt att visa sig och informera om astma och allergi. Föreningen



ska även försöka vara en hjälpande hand för olika projekt eller kampanjer som drivs av Unga

Allergiker.

Rambudget

Här listar ni hur ni tror att budgeten kommer se ut för kommande året med intäkter och

utgifter. Nedan ser ni exempel på vilka intäkter/utgifter det kan handla om.

Intäkter

Ex. Verksamhetsbidrag Unga Allergiker 4000 kr

Annat bidrag 0 kr

Deltagaravgifter 0 kr

Utgifter

Ex. Bankkostnader 0 kr

Medlemsverksamhet  3000 kr

Styrelsemöten 0 kr

Spridning i sociala medier 400 kr

Trycksaker 1000 kr



Ekonomisk redovisning UA Värmland 2022

Intäkter 2022

Inkomster Summa

Verksamhetsbidrag 3000,00kr

Projektbidrag

Branäs-resa 2022

Liseberg-resa med UA Skåne och UA Väst

Julbak 2022

4 166,00 kr

2 300,00 kr

1 100,00 kr

Totalt under året 10 566,00 kr

Utgifter 2022

Kostnader Summa

Trycksaker

Ballonger med UA Värmland tryck, 300 st -1812,00 kr

Priser

Kokböcker -1 506,00 kr

Bankkostnad -0, 00 kr

Administration -0,00 kr

Verksamhetskostnader

Lasertag fika (Vi fick fakturan från själva lasertag i
början av 2023)

Liseberg-resa med UA Skåne och UA Väst

Branäs-resa inklusive brädspel

Julbak 2022

-224,45 kr

-3176,50 kr

-4213,00 kr

-810, 00 kr

Totalt under året - 11741,95 kr

Skillnad: -1175,95 kr



Sparade medel från tidigare år: 7 393,07 kr

Totalt kvar 2023-01-01: 6217,12 kr

Slutord:

Detta har varit ett bra år! Mycket planerat och mycket som blev till verklighet. Läs om
detta i våran verksamhetsredovisning för 2022. Vi har redan mycket planer inför
kommande året och är riktigt pepp på det!

Datum: 24/2-23

____________________________ ____________________________

Namnförtydligande Namnförtydligande

Ordförande UA Värmland



Verksamhetsredovisning 2022
UA Värmland

UA Värmland är en förening inom riksförbundet Unga Allergiker. Vi är en förening
som arbetar för unga, av unga. Vi ordnar aktiviteter för våra medlemmar som vi
tycker är kul och utvecklande. Vi vill att alla ska kunna hänga med och inte behöva
tänka på sitt funktionshinder. Styrelsen väljs på årsmötet.

Vi arbetar efter våra antagna stadgar och vår verksamhetsplan som antas på
årsmötet.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen
I styrelsen 2022 ingick:

Post (ordförande etc.) Namn Födelsedata Telefonnummer

Ordförande Karolina Jönsson 2006-4/26 076 117 85 03

Kassör Emelie Shahan 2008-5/3 079 306 40 45

Ledamot Oscar Sjökvist 1993-12/29 073 424 74 44

Ledamot Alexander Shahan 2004-12/25 079 304 24 48

Verksamhet vi bedrivit:

Under 2022 har vi haft:

8 styrelsemöten,

0  möten av annat slag

0  andra aktiviteter.

Januari:



Februari: Styrelsemöte 12:e

Mars: Årsmöte 27:e - Skribble

Branäs resan (spelkväll, pulkaåkning, tipspromenad)

Styrelsemöte 13:e

April: Påskbak (digitalt)

Styrelsemöte 10.e

Maj:

Juni: Styrelsemöte 1:a

Juli: paddla kanot m.m. (blev inte av)

AoAF Läger - sponsrade av Fibr

Augusti: Styrelsemöte 14.e

September: Digitalt bak med UA Skåne och UA Väst

AoAF Värmland på högt och lågt

Oktober: RÖ

Styrelsemöte 9.e

Styrelsemöte 29:e

Liseberg med UA Väst och UA Skåne

November: Lasertag

December: Digitalt Julbak + förkläde till deltagarna, matsaras recept

Styrelsemöte 18.e

Instagram UA Värmland

KOM IHÅG! Skicka även med ett kontoutdrag för föregående år (dvs i
verksamhetsredovisning 2018, skicka med ett kontoutdrag från 2018-12-31).
*RADERA DEN HÄR TEXTEN INNAN PUBLICERING

Medlemsantal
Medlemsantalet i Unga Allergiker i Värmland, under året 2022 är totalt 108 stycken
varav 94 är mellan 6 år och 25 år.

https://www.instagram.com/uavarmland/


Vår lokalförening tillhör Riksförbundet Unga Allergiker, av vilka vi får vårt ekonomiska
bidrag.

Datum:

____________________________ ____________________________

Namnförtydligande Namnförtydligande


