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Föreningsutbildning
arrangerad av Föreningspool Malmö
Datum

Tid

Plats

Utbildning

28 augusti

18.00-20.30

Kockum Fritid

Styrelsekunskap grund *

4 september

18.00-20.30

Föreningspool Malmö

Praktisk bokföring i förening

11 september

18.00-20.30

Kockum Fritid

Kassörskunskap grund

25 september

18.00-20.30

Kockum Fritid

Styrelsekunskap avancerad **

9 oktober

18.00-20.30

Kockum Fritid

Styrelsekunskap grund *

16 oktober

18.00-20.30

Föreningspool Malmö

Praktisk bokföring i förening

23 oktober

18.00-20.30

Kockum Fritid

Kassörskunskap grund

6 november

18.00-20.30

Kockum Fritid

Styrelsekunskap avancerad **

13 november

18.00-20.30

Kockum Fritid

Kassörskunskap avancerad

20 november

18.00-20.30

Föreningspool Malmö

Praktisk bokföring i förening

27 november

18.00-20.30

Kockum Fritid

Styrelsekunskap grund *

4 december

18.00-20.30

Kockum Fritid

Styrelsekunskap avancerad **

11 december

13.30-16.00

Föreningspool Malmö

Praktisk bokföring i förening

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en styrelseledamot medverka.

Platser

Föreningspool Malmö, Spångatan 11 A i Malmö
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö

Anmälan

Anmäl dig till utbildningarna på www.foreningspoolmalmo.se/utbildning
Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till
max 2 personer/förening.

Information och kontakt
Utbildningarna är kostnadsfria för föreningar i Malmö och samordnas av Föreningspool Malmö
i samråd med fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja er att bättre klara av föreningens vardagliga
adminstration, ekonomi och styrelsearbete.
Föreningspoolen finns på plats vid varje utbildningstillfälle för att träffa er och fånga upp era frågor.
Vid behov så bokar vi in ett möte på vårt kansli. För mer information maila:
utbildning@foreningspoolmalmo.se

Utbildningsbeskrivning
Kassörskunskap grund

Styrelsekunskap grund *

Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av
ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som
kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra
i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens
ekonomi kan hanteras.

Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan
större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en
grundläggande utbildning i föreningskunskap.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar
för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och
medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på
bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera
bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Resultat- och balansräkning
Övriga bokslutshandlingar
Om årsmötet

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kunskapsutveckling
i en förening
är viktigt!

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Styrelsekunskap avancerad **
I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och
fördjupar oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget
och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?
* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill
registrera sig på nivå 2.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill
registrera sig på nivå 3.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en
styrelseledamot medverka.

Ja, och det är
gratis för föreningar
i Malmö!

Föreningsutbildning
arrangerad av fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningens utbildningar ger kunskap bland annat om regler och krav för de bidrag som fritidsförvaltningen erbjuder. Exempel på utbildningar är Bidragsbestämmelser, ApN - digitalt bidragssystem och
Utbildning för förening med anställda. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för föreningar som vill
registrera sig på nivå 2 och 3. Det anordnas även inspirationsföreläsningar i samarbete med exempelvis
Malmö idrottsakademi, Friskus-gruppen, Miljöförvaltningen och många fler.

Program och Anmälan

Se programmet och anmäl dig här: www.malmo.se/foreningsutbildning
Alla utbildningar är gratis för registrerade föreningar.

Kontakt

För mer information kring de utbildningar som arrangeras av fritidsförvaltningen
maila: maria.doherty@malmo.se

Föreningspool Malmö finns främst till för den lilla föreningen utan
anställd personal. Det finns mycket papper att hålla ordning på i en
förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister, ekonomi. Vi vill vara
ett stöd i föreningens vardag så de ideella krafterna klarar föreningens
administration enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten. Stödet är utan kostnad för föreningarna.
På hemsidan www.foreningspoolmalmo.se finns en dokumentbank där
det finns stöddokument som ska underlätta i föreningens vardag.
Föreningspool Malmö tar emot bokade besök på kansliet på Spångatan.
Boka genom info@foreningspoolmalmo.se
Vi har öppet dagtid på vardagar och har även kvällsöppet på onsdagar
mellan kl. 16.00-20.00.

Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
Malmö Ideella och MISO är företrädarna för det samlade föreningslivet i Malmö med anor från 1945.
Tillsammans organiserar Malmö Ideella och MISO kring 450 föreningar verksamma i Malmö och är två
självständiga ideella föreningar som i många frågor arbetar tillsammans. Huvuduppgiften är att företräda
medlemsföreningarna i frågor av intresse för dem. Att ta sig an de för föreningslivet övergripande frågor
som finns är en självklar uppgift. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö - framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya
samarbeten och verksamheter. Läs mer på www.miso.se och www.malmoideella.se

