Årsmötesrapport och verksamhetsrapport
I denna lathund kan ni läsa om årsmötesrapport och verksamhetsrapport; vad det är för några rapporter,
varför ni ska fylla i dessa, och hur ni ska göra det.

Årsmötesrapport
Årsmötesrapporten ska ni fylla i när ni har haft årsmöte. Rapporten är alltså inte samma sak som
årsmötesprotokollet utan ett eget dokument. I årsmötesrapporten skriver ni in uppgifter om årsmötet som
kompletterar årsmötesprotokollet (som ska laddas upp i eBas – läs mer i lathunden om årsmötesprotokoll).
För att hitta till årsmötesrapporten klickar ni på ”Årsmöte” i menyn till vänster, och sedan
”Årsmötesrapport”. När ni kommit till sidan “Årsmötesrapport” klickar ni på ”Skapa årsmötesrapport”.

De uppgifter ni skriver in i årsmötesrapporten är:
•

När ni haft årsmöte

•

Om ni har ändrat stadgarna på årsmötet

•

Om ni har beslutat ha medlemsavgift

•

Vilka som sitter i styrelsen

•

Vem som är revisor*

•

Vilka som sitter i valberedningen*

*I eBas står det att ni inte måste ha revisor eller valberedning. Vi rekommenderar att ni har revisor och
valberedning.
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Vi behöver få in dessa uppgifter av er för att:
•

Om ni har medlemsavgift vill vi veta detta eftersom ni då kan använda det som bekräftelser av
medlemskap när ni rapporterar medlemmar.

•

Stadgeändringar behöver vi veta om eftersom ni alltid ska ha aktuella stadgar i eBas (läs mer om
detta i instruktionen om stadgar).

•

Vilka som sitter i styrelsen, vem som är revisor och vilka som sitter i valberedningen är viktigt för att
veta vilka som har hand om föreningen. Att ni skriver in kontaktuppgifter till dem som sitter i
styrelsen, revisor och valberedningen gör också att de får mejl med information om RUM, till
exempel när det händer något viktigt eller intressant nära er.

När ni skrivit in alla uppgifterna och ska skicka in årsmötesrapporten finns en ruta längst ner som behöver
kryssas i. Bredvid rutan står det ”Vi intygar”. Det är viktigt att läsa igenom vad ni intygar när ni kryssar i
denna ruta. Det ni intygar när ni kryssar i denna ruta och skickar in årsmötesrapporten ser ni här nedan.
När ni är säkra på att uppgifterna stämmer och att ni kan intyga det som står vid kryssrutan kan ni kryssa i
rutan och klicka på ”Spara”.

Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapporten ska ni fylla i för att intyga att ni har verksamhet och för att berätta om ni får
föreningsbidrag från något annat ungdomsförbund eller inte.
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För att hitta till verksamhetsrapporten i eBas klickar du först på ”Verksamhet” i menyn till vänster, sedan på
”Verksamhetsrapport”. När du kommit till sidan ”Verksamhetsrapport” klickar du på ”Skapa ny
verksamhetsrapport”.
Det ni ska fylla i eller skriva in i verksamhetsrapporten är:
•

Välja vilken typ av verksamhet ni har

•

Skriv kort vad ni har gjort under året

•

Fyll i de övriga frågor som stämmer på er

När ni har fyllt i hela verksamhetsrapporten klickar ni på ”Spara verksamhetsrapport”.

Tänk på att:
1. Detta är inte en lång verksamhetsberättelse, utan en kort beskrivning av vad ni gjort under året. Ni kan
kopiera in er verksamhetsberättelse om ni vill eller bara skriva några meningar om vad ni gjort. Det
viktigaste är att ni berättar om vad ni gjort i föreningen under året.
2.

Om ni får föreningsbidrag från något annat ungdomsförbund ska ni fylla i detta under ”Övriga frågor”.
Detta är viktigt eftersom ni bara kan få föreningsbidrag från ett ungdomsförbund varje år. Detta gäller
inte bidrag från andra organisationer, som studieförbund, kommun eller region, utan bara från andra
ungdomsförbund. Exempel på andra ungdomsförbund:
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•

SvUB – Sveriges Unga Blåsare

•

Ung Teaterscen

•

UngIkör

•

Drillförbundet
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