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Men jag då…..?
Klarar jag
av detta?

Min prioriteringslista?

Vad är viktigast för föreningen?
Vad ska jag göra?
Hur ska det göras?

Föreningslära
▪ Vad är en ideell förening?
▪ Årsmötet – demokrati – stadgar
– valberedning – kompetens
▪ Verksamhetsidé – värdegrund – vision
▪ Rättigheter och skyldigheter

▪ Styrelsemöte – arbetsgrupper

Föreningslära
samsyn – engagemang - delaktighet
Samsyn = Att se samma saker,
inte att tycka likadant
Engagemang = Att göra det av egen vilja,
tillföra energi och få ännu mer energi tillbaka
Delaktighet = Att känna sig betydelsefull,
kunna påverka, få feedback och en belöning
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Vad är en ideell förening och varför bildades din förening?

Vi kanske borde bilda en förening!

Bilda förening – vad krävs och varför?
• Stadgar
• Namn
• Styrelse
Ansökan
• Skatteverket
• Fritidsförvaltningen
• Nationellt förbund
• Paraplyorganisation
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Varför finns vi till?

Verksamhetsidé

Ideell förening
▪
▪
▪
▪

Har ett allmännyttigt ändamål enligt sina stadgar
Bedriver en verksamhet i enlighet med dessa stadgar
Är öppen
Använder sina inkomster i den allmännyttiga verksamheten
(fullföljdskravet )

▪ Inte stödjer medlemmars och/eller andra intressenters
ekonomiska intressen

Juridisk person – vad är det för sorts person?
En juridisk person kan:
▪ äga saker
▪ vara part i avtal
▪ vara part inför domstol
▪ vara medlem i annan ideell förening
▪ försättas i konkurs
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Stadgekunskap

Hur mycket kan vi om föreningen?
1. Styrelsen har rätt att besluta om föreningens budget
2. Om årsmötet inte kan välja en styrelse åligger det valberedningen
att sköta föreningen fram tills att en styrelse har valts
3. Styrelsen har ett personligt ansvar om något går snett
4. Alla har rätt att bli medlem i en ideell förening
5. Styrelsen är föreningens högst beslutande organ

6. Årsmötet beslutar om medlemsavgiften

Stadgarna = avtalet mellan medlemmarna
• Mål och syfte

• Styrelse och revisorer

• Föreningens namn och ort

• Hur beslut ska fattas

• Hur man blir medlem

• Årsmötets genomförande

• Hur man utesluter medlemmar • Hur man lägger ner föreningen
• Hur medlemsavgift fastställs

• Stadgeändringar
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Så fungerar föreningsdemokratin

Medlemmens rättigheter
• Att vara medlem är frivilligt
• Som medlem har man rätt att delta i
föreningens aktiviteter
• Rätt till information
• Rätt att bli behandlad lika som alla andra

Medlemmens rättigheter
• Påkalla extra årsmöte
(minst 10% av medlemmarna, enl. stadgar)
• Rösträtt
• Förslagsrätt (idélåda)
• Påverkansrätt (motioner)
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Medlemmens skyldigheter

Medlemmens skyldigheter
• Betala medlemsavgift
• Följa gemensamt fattade beslut
• Du måste vara medlem för att få tävla för föreningen
• Du måste följa angivna tävlingsregler

Föreningen
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Vem bestämmer i föreningen?
• Årsmötet
• Styrelsen
• Sektioner/kommittéer/arbetsgrupper
• Funktionärer/ledare
• Anställda

Årsmöte

Års mötets i nnehåll
20 § Ärenden vid års mötet
Vid års mötet
1.
2.
3.
4.
5.

s kall följande behandlas och protokollföras :
Val av ordförande och s ekreterare för mötet
Fas ts tällande av rös tlängd för mötet.
Val av protokolljus terare och rös träknare.
Fråga om mötet har utlys ts på rätt s ätt.
Fas ts tällande av föredragnings lis ta.

(Föregående verks amhets år)
6.
a) Styrels ens verks amhets berättels e för det s enas te verks amhets året,
b) Styrels ens förvaltnings berättels e (balans - och res ultaträkning) för det s enas te räkens kaps året.
7.
Revis orernas berättels e över s tyrels ens förvaltning under det s enas te verks amhets -/ räkens kaps året.
8.
Fråga om ans vars frihet för s tyrels en för den tid revis ionen avs er.
(Kommande verks amhets år)
9.
Fas ts tällande av medlems avgifter.
10.
Fas ts tällande av verks amhets plan s amt behandling av budget för det kommande verks amhets / räkens kaps året.
11.
Behandling av s tyrels ens förs lag och i rätt tid inkomna motioner.
12.
Val av:
a) föreningens ordförande och ledamöter
b) revis orer
c) ledamöter till valberedningen
13.
Övriga frågor
14.
Mötet avs lutas
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Valberedning

Valberedning
Valberedningen ett av de viktigaste uppdragen man
kan ha i en förening och valberedare tar fram förslag
på lämpliga kandidater till de val som ska göras på
årsmötet.
Det är viktigt att få ihop ett starkt lag som tillsammans
kan arbeta för att förvalta och utveckla föreningen.
Valberedningen föreslår inte sig själva.

Styrelsens roll

Leda ⚫ Utveckla ⚫ Förvalta
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Styrelsen
•
-

Konstituerande möte
Sammankalla
Fördelning av ansvar
Firmatecknare
Protokollsutdrag

•
-

Löpande arbetsuppgifter
Verksamhetskalender
Beslut och uppföljning
Delegering till arbetsgrupper
Representation

• Ledamöter
- Ansvar för arbetsområde
- Operativa

Styrelsen
•
-

Ordförande
Ledande
Sammankallande
Övergripande
Delegerande
Entusiasmerande

•
-

Sekreterare
Dokumenterar
Arkiverar
Kronologin i föreningen

•
-

Kassör
Löpande bokföring
Skatter & avgifter
Rapporter
Redovisning

Så leder och utvecklar vi en ideell förening
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Föreningsutveckling

Ta tempen på styrelsens arbetssätt
 Styrelsemötet ger energi
 Vi har en plan för när saker händer under året och
när olika frågor ska upp på styrelsebordet

 Jag har en tydlig roll och ansvarsområde och känner
mig trygg med vad jag ska bidra med till styrelsens
arbete.

 Alla ges utrymme att uttala sig och bidra till
samtalet under mötet

 Jag kommer alltid väl förberedd till styrelsemötet

?

… och nu då?
▪ Vilka frågor tycker du är viktigast att arbeta
med i din förening?

▪ Vilken typ av stöd behöver din förening?
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TACK
för mig!

Magnus Andrén

info@foreningspoolmalmo.se
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