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Årsmöten inom SKK-organisationen under 2021 
 
Förelåg ärende om hanteringen av organisationens års- och fullmäktigemöten under 
2021. 

 
Fysiska års- och fullmäktigemöten 
Föreningskommittén avråder fortsatt SKKs medlemsorganisationer från att hålla 
traditionella fysiska årsmöten. 

 
Mot bakgrund av att medlemmar kan förväntas agera olika utifrån den situation som 
råder i samhället och att vissa därmed förväntas avstå deltagande vid fysiska årsmöten 
anser kommittén att fysiska möten inte utgör grund för god föreningsdemokrati. 
Dessutom finns goda möjligheter till att genomföra årsmöten digitalt. 

 
Kommitténs avrådan ska inte anses utgöra förbud mot fysiska möten, 
medlemsorganisationer som ändå vill arrangera sådana uppmanas dock att ta hänsyn 
till de personer som inte vill delta på plats och bereda dessa möjlighet att delta i 
föreningsdemokratin på annat sätt. 

 
Föreningskommittén vill även uppmärksamma SKKs medlemsorganisationer på 
överordnad klubbs möjlighet att i efterhand begära att årsmöten som inte anses vara 
godtagbart genomförda tas om under andra förutsättningar. 

 
Distansmöten 
Vad avser distansmöten noterar kommittén att de lösningar som fanns på plats redan i 
mars har fungerat väl givet omständigheterna. Inför kommande årsmötessäsong 
beslutar kommittén att arbeta för att utöka SKKs kapacitet att stödja sina 
medlemsorganisationer med möjligheter att genomföra digitala möten, samt att öka 
möjligheterna till beslut i fler av stadgarnas obligatoriska dagordningspunkter (se även 
§ 82 a). 

 



  
Datum/Date 
2018-11-13 
 
 

 
Sida/Page 

2/2 

 
Mot bakgrund av ovanstående uppdrar kommittén åt sekreteraren att uppdatera 
arbetsordningen för förenklat årsmöte via webben, samt att ta fram förslag till en ny 
mötestyp som kan hantera fler av stadgarnas dagordningspunkter. 

 
Kommittén har sedan tidigare öppnat för klubbar att hitta egna lösningar för 
distansmöten samt att skjuta upp möten i dess helhet. Dessa dispenser justeras enligt 
nedan: 

 
Generella dispenser 
Kommittén beslutar att de klubbar som avhållit årsmöte under 2020 meddelas 
generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 fram till 2022 under samma 
förutsättningar som gällt för motsvarande dispens under 2020, det vill säga: 

 
• Dispensen gäller under förutsättning att det finns en ren revisionsberättelse från 

klubbens revisorer. 
• Dispensen gäller inte om: 

o Överordnad klubb eller SKK begär att klubben ska genomföra sitt årsmöte. 
o 1/3 av medlemmarna skriftligen begär att årsmötet ska genomföras 
o Revisorerna begär att årsmötet ska genomföras 

 
Ovan beslut innebär att samtliga medlemsorganisationer som inte avhållit års- eller 
fullmäktigemöte under 2020 ska göra det under 2021.  

 
Kommittén beslutar vidare att de av SKKs medlemsorganisationer som samlar fler än 
3 000 medlemmar ska avhålla sitt års- eller fullmäktigemöte 2021 oavsett 
omständigheter. 

 
Hur mandattider påverkas av framskjutna årsmöten framgår av FK 5-2020 § 76 a. 
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