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Bilda en ideell förening 
Varför ska man bilda en  
förening?  
När en grupp människor återkommande samlas och be-

driver en organiserad verksamhet kan det vara lämpligt 

att bilda en förening. 

Inriktningen och verksamheten inom föreningen kan vara 

vad som helst, bara fantasin sätter stopp. Vanligast är 

dock att bilda föreningar inom områdena idrott, kultur 

och politik. 

Att bilda en förening innebär ett visst ansvarstagande. 

Den första frågan man ska ställa sig är: ”Varför vill vi 

bilda en förening?” - Om det redan finns en förening med 

samma inriktning som ni tänker starta, är det kanske ett 

alternativ att gå med i den istället. Då slipper man kon-

kurrera med andra föreningar om lokaler och deltagare. 

Att tänka på när man ska bilda 

en ideell förening  
En ideell förening skall inte vara vinstdrivande och har 

inte samma skyldigheter att betala skatt som en ekono-

misk förening. 
När en förening bildats med stadgar och styrelse är för-
eningen en juridisk person. Med en juridisk person menas 

att föreningen t.ex. kan äga tillgångar och ingå avtal men 

också vara betalningsskyldig och kan försättas i konkurs. 

I en förening som är en juridisk person, är det inga en-

skilda medlemmar som bär ansvaret för att återbetala 

föreningens skulder såvida man inte brustit i att följa reg-

lerna. Som företrädare i en förening måste du känna till 

vilka regler som gäller och att föreningen sköts enligt 

reglerna. 

Hur gör man? 
Förenklat och kortfattat behövs en styrelse, stadgar och 

ett namn för att bilda en förening. Styrelsen måste inne-

hålla minst tre personer, ordförande, kassör och sekrete-

rare. När föreningen ska anta stadgar kan man hitta fär-

digskrivna normalstadgar på internet som fungerar i de 

flesta föreningar. När det gäller att bestämma namn på 

föreningen, finns inga speciella regler kring detta men det 

gäller ändå att tänka sig för. Ska namnet berätta vad för-
eningens verksamhet är? På vilken geografisk plats är 

föreningen verksam eller vad står föreningen exempelvis 

i en politisk fråga? Det är också viktigt att undvika ett 

namn som redan finns. 

Steg 1. Bildandemötet 
Enklast är att den eller de som tagit initiativ till att bilda 

föreningen, bjuder in personer  man tror är intresserade 

av att vara med i föreningen till ett möte. 
Det är viktigt att protokoll förs under mötet och att det 

upprättad en närvarolista på röstberättigade personer 

(röstlängd) under mötet. Vid detta första möte bildas en 

så kallad interimsstyrelse (tillfällig styrelse).  

Styrelsen har sedan som uppgift att fram till årsmötet 

arbeta med följande punkter: 

• Ge förslag på stadgar. 

• Undersöka vilken riksorganisation som föreningen 

kan tillhöra. 

• Kalla till första årsmötet. 

• Ge förslag på verksamhetsplan och budget. 

• Föreslå storleken på medlemsavgiften. 

• Undersöka om föreningen behöver någon försäk-

ring för verksamheten. 

Steg 2 Första årsmötet 
Nästa steg blir föreningens första årsmöte. Alla som beta-

lat sin medlemsavgift är välkomna till årsmötet. Det är nu 

medlemmarna kan rösta på de kandidaterna de tycker ska 

sitta i styrelsen och vilken inriktning föreningen skall 

fokusera på, det kommande året.  

Punkter som måste behandlas på årsmötet är föl-

jande: 

• Godkännande att mötet är rätt utlyst. 

• Godkännande och fastställande av dagordningen. 

• Val av ordförande, sekreterare, kassör, justerare 

samt eventuella ersättare, revisorer och valbered-

ning. 

• Fastställa en verksamhetsplan och budget. 

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för året som 

gått. 

• Förslag från styrelsen. 

• Motioner.

  



Under första årsmötet behandlas även: 

• Föreningens namn. 

• Stadgarna. 

• Verksamhetsplan och budget för kommande året. 

• Medlemskap i någon riksorganisation. 

• Medlemsavgiften. 

• Öppnande av bankkonto. 

• Försäkringsfrågan. 

Så här kan en dagordning för ett årsmöte se ut: 

• Godkännande av dagordning. 

• Val av ordförande, sekreterare och justerare. 

• Godkännande att kallelsen har lämnats på rätt sätt. 

• Styrelsens verksamhetsberättelse. 

• Styrelsens ekonomiska berättelse. 

• Revisorernas berättelse. 

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Val av ordförande för föreningen. 

• Val av ordinarie ledamöter i styrelsen. 

• Val av ersättare i styrelsen. 

• Val av 2 revisorer och ersättare för dessa. 

• Val av valberedning. 

• Storleken på medlemsavgiften nästkommande år. 

• Firmatecknare. - Vilka som i föreningens namn får 

skriva under olika ekonomiska handlingar, t.ex. 

bankkonto (Det vanligaste är att ordförande till-

sammans med någon annan t ex. kassören får göra 

detta. Föreningen kan även utse en person till fir-

matecknare. Om föreningen inte aktivt väljer en 

firmatecknare, blir varje enskild person i styrelsen 

automatiskt föreningens firmatecknare varför sig, 

vilket inte är att rekommendera). 

• Verksamhetsår, t ex 1 januari-31 december. 

• Stadgeändring. Hur man kan ändra föreningens 

stadgar. T ex att två medlemsmöten efter varandra 

måste fatta samma beslut för att kunna ändra stad-

garna. 

• Upplösning, vilka förutsättningar ska finnas för att 

föreningen ska upplösas och avslutas. Vad ska 

föreningen göra med de pengar som eventuellt blir 

över. 

Steg 3 Första styrelsemötet 
Efter årsmötet träffas den valda styrelsen för att ha ett 

konstituerande möte där de olika styrelseuppgifterna för-

delas. På årsmötet bestämdes vem som skulle vara ord-
förande, sekreterare och kassör så dessa roller är redan 

klara. En roll som bestäms på det första styrelse/

konstituerandemötet är vem som ska vara firmatecknare. 

En firmatecknare är den person i föreningen som får ingå 

avtal och skriva under papper från banker och myndig-

heter. 

Under det kommande året ska styrelsen ha regelbundna 

protokollförda möten med en dagordning där tar man upp 

olika ärenden som berör föreningen och tar beslut om hur 

föreningen ska agera. 

Så här kan en punkt behandlas på ett styrelsemöte: 

• Ordförande eller någon annan berättar om 

(föredrar) ärendet. 

• Ordförande lämnar ordet fritt (alla som vill får 

säga något om ärendet). 

• Ordförande sammanfattar diskussionen. 

• Eventuell röstning. 

• Beslut. 

Stadgar 
Vad skall stadgarna innehålla? 

• Föreningens namn. 

• Syftet med föreningen, vilken målsättning och 

vilka uppgifter föreningen ska ha. 

• Medlemskap, vem som får bli medlem i förening-

en.  

• Orsaker till att man kan bli utesluten. Medlems 

rättigheter och skyldigheter. 

• Styrelsen. Hur många ordinarie ledamöter och 

suppleanter styrelsen ska ha. 

• Möten. Föreningen ska ha årsmöte varje år för alla 

medlemmar. I stadgarna ska det stå, när på året det 

ska vara och vilka saker som ska tas upp. 

Protokoll 
Vid varje årsmöte och styrelsemöte är det viktigt att sek-

reteraren skriver ett protokoll. Det finns inga regler för 

hur ett protokoll skall se ut, det viktigaste är att det är 

tydligt vad som beslutats.  
Inspiration och många exempel på hur man skriver ett 

protokoll finns på internet. 

Roller i en förening 
Ordförandens uppgifter:  

• Är föreningens ”ansikte utåt” och oftast den som 

har kontakt med kommunen, tidningarna m.fl. 

• Samordna styrelsen och dela ut uppgifter. 

• Kalla till styrelsemöten. 

• Leda styrelsemötet. Se till att alla får komma till 

tals. 

• Se till att det man bestämt blir gjort. 

• Är oftast en av föreningens firmatecknare.

  



Sekreterarens uppgifter:  

• Ta hand om föreningens post. 

• Skriva protokoll. 

• Ansvara för föreningens arkiv. 

Kassörens uppgifter:  

• Ansvara för föreningens ekonomi. 

• Inkassera medlemsavgifter. 

• Verkställa in- och utbetalningar. 

• Sköta föreningens bokföring och upprätta bokslut. 

• Söka bidrag. 

Revisorernas uppgifter:  

• Granska styrelsens arbete och se till att det över-

ensstämmer med föreningens målsättning, stadgar 

och beslut. 

• Granska de löpande räkenskaperna samt protokoll 

och andra handlingar som berör föreningens verk-

samhet. 

• Skriva revisionsberättelse. 

• Granska bokföringen. 

Valberedningens uppgifter: 

• Följa styrelsens arbete under verksamhetsåret, 

föreslå kandidater till styrelsen.  

Andra roller som vanligen finns i en styrelse är vice ord-

förande, ledamöter och suppleanter. En vice ordförande 

går in om ordförande inte kan närvara, en ledamot sitter i 

styrelsen, och en suppleant är en reserv som går in om 

någon av ledamöterna inte kan närvara. I föreningen kan 

man också  om det behövs ge övriga ledamöter speciella 

uppgifter t.ex. utbildningsansvarig, ungdomsansvarig 

m.m. 

Ansluta föreningen till en riks-
organisation  
För att bli en bidragsberättigad förening i Laholms kom-

mun är bl.a. ett krav att föreningen är med i en riksorga-

nisation med stadsbidrag. - Om man t.ex. vill starta en 

idrottsförening kan man kontakta Riksidrottsförbundets 

distriktsidrottsförbund. 

Organisationsnummer - ideella 

föreningar 
En ideell förening kan ansöka om ett organisationsnum-

mer hos Skatteverket. 

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av  

• stadgar  

• protokoll från konstituerande möte som visar  

• att föreningen har bildats och antagit ett namn  

• att stadgar antagits  

• att styrelsen har valts  

• vilka som ingår i styrelsen  

• protokoll på vem/vilka som är firmatecknare. 

Bidragsberättigad förening i  
Laholms kommun 
Vid ansöka om att bli en bidragsberättigad förening 

måste föreningen uppfylla ett antal krav enligt Laholms 

kommuns författningssamling 7.8. 

Blankett för ansökan och bestämmelser om ”Bidrag till 

ideella föreningar” finns på http://www.laholm.se/

uppleva_gora/foreningsinformation/bidrag-till-
foreningar/  

Om föreningen blir godkänd skall föreningen årligen 
efter varje årsmöte lämna in föreningsuppgifter, verksam-
hetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisions-
berättelse. 

Kommunala bidrag 
Kultur– och utvecklingsnämnden fördelar förenings-
bidrag i Laholms kommun. 

Bidrag som finns att söka är: 

• Startbidrag. 

• Aktivitetsbidrag. 

• Utbildningsbidrag. 

• Lokalbidrag (årshyrd). 

• Lokalbidrag (föreningsägd/nyttjanderätt). 

• Övrigt bidrag. 

• Projektstöd (inkluderingsfrämjande insatser för att 

motverka utanförskap). 

• Bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

Behöver du mer information är du välkommen att kon-

takta ansvarig på fritidsenheten. 

Fritidsenheten finns på Folkhälsocentrum,  
Bättringsvägen 6.  

Lycka till! 

 
 

  



Ordlista 
Acklamation: Röstning genom ja- och nej 

rop. 

Ansvarsfrihet  Godkänna (bevilja) styrel-

sens arbete i efterhand. (på 

årsmötet). 

Ajournera: Skjuta upp beslutet till se-

nare. 

Bokslut: Kassören gör ett skriftligt 

bokslut. Inkomster och utgif-

ter läggs ihop var för sig. 

Skillnaden mellan summorna 

blir årets resultat. Detta blir 

vinsten för året (kan även 

vara förlust). Vinsten eller 

förlusten förs över till nästa 

år som en inkomst eller ut-

gift. 

Budget: Planering av inkomster och 

utgifter. 

Delegera: Tillåta någon annan att fatta 

beslut. 

Ekonomisk berättelse: Redovisning över inkomster 

och utgifter samt vinst eller 

förlust över året. 

Ersättare/suppleant: En som deltar i möte om den 

ordinarie ledamoten inte kan 

komma. 

Firmatecknare: Person som har valts av före-

ningen att skriva på olika 

handlingar. (utbetalningar). 

Föredra ärende: Berätta om en fråga innan 

mötet ska fatta beslut om det. 

Föredragningslista: Lista över frågor som ska 

diskuteras på mötet, andra 

ord är dagordning eller 

agenda. 

Ideell förening:  Förening som inte bedriver 

affärsverksamhet. 

Interimsstyrelse:  Tillfällig styrelse, t.ex. sty-

relse som sitter en kort tid 

innan första årsmötet. 

Juridisk person: En grupp som agerar som en 

person när det till exempel 

gäller avtal och ansökningar. 

Kan vara part i domstolspro-

cesser och tvister. 

Justera protokollet:  Kontrollera och godkänna 

protokollet. 

Justerare:  Person som utsetts att god-

känna protokollet. 

Ledamot:  Deltagare. 

Majoritet:  Fler än hälften av mötets 

deltagare. 

Ordinarie ledamot:  Person vald till en styrelse. 

(jämför med ersättare/

suppleant). 

Protokoll skriftlig:  redogörelse av frågor som 

diskuterats och beslutats om 

på ett möte. 

Remiss:  Frågan lämnas till någon för 

att han/hon skall yttra sig om 

det. 

Revisionsberättelse:  Revisorerna skriver en rap-

port efter granskning av sty-

relsens arbete med förslag 

om ansvarsfrihet ska beviljas 

eller inte. 

Revisor:  Person som är utsedd att 

kontroller kassörens bokfö-

ring och styrelsens arbete. 

Räkenskapsår:  Tiden mellan två bokslut. 

Rösträknare:  Personer som utsetts att 

räkna röster. (på stora mö-

ten). 

Sluten omröstning:  Omröstning där alla skriver 

ja eller nej på lappar. 

(röstsedlar). 

Stadgar:  Regler för hur föreningen ska 

fungera. 

Valberedning:  Personer som valts på årsmö-

tet att föreslå styrelseledamö-

ter, revisorer m.fl. inför nästa 

års styrelse. 

Verksamhetsberättelse: Skriftlig berättelse på årsmö-

tet om vad föreningen gjort 

det gångna året. 

Öppen omröstning:  Omröstning där man ser hur 

alla deltagare röstar. När 

omröstningen är ”hemlig” 

används sluten omröstning 

(se ovan). 

  


