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ATT BILDA EN FÖRENING
Att bilda en förening är att samlas kring en idé. Det kan vara att
man vill förändra något i världen eller göra saker tillsammans
med andra.
I en förening organiserar man sig på ett demokratiskt sätt.
Tillsammans bestämmer man vad man ska göra och vilka som
ska göra det. Man bestämmer också hur föreningen ska vara
uppbyggd. Det skrivs ner och blir föreningens stadgar.

STADGAR
Stadgarna kan se ut på många olika sätt. Det vi kommer att
berätta här är punkter som är bra att ha med i sina stadgar.

I stadgarna skriver man föreningens namn, på vilken ort den
finns och vad den har för syfte.
Syftet handlar om varför medlemmarna har skapat föreningen.

MEDLEMSKAP
En förening består av sina medlemmar.
I stadgarna står det vem som kan bli medlem. Oftast blir man
det genom att ansöka och betala medlemsavgift.
Som medlem har man också makt att påverka vad föreningen
ska jobba med.

STYRELSE
Personerna som leder föreningen kallas styrelsen. Styrelsen ser
till att föreningen utvecklas på det sätt som medlemmarna har
bestämt.
Man har olika uppgifter i styrelsen. Till exempel finns en kassör
som tar hand om föreningens ekonomi. Det finns också en
ordförande som leder styrelsens arbete.
I stadgarna står det vilka uppgifter styrelsen har och hur många
som ska ingå i styrelsen.

FIRMATECKNARE
Oftast är ordförande och kassör firmatecknare.
Att vara firmatecknare betyder till exempel att man får skriva
under avtal och hämta ut bankkort.
När man är två firmatecknare innebär det att man tecknar firma
i förening. Det betyder att det alltid ska vara två personer som
ska skriva under ett avtal.

ÅRSMÖTE
Årsmötet är det viktigaste mötet för en förening. Det är här
medlemmar har makt att påverka vad föreningen ska göra och
vilka som ska ingå i styrelsen.
Det är styrelsen som ordnar årsmötet och bjuder in alla
medlemmar. När styrelsen bjuder in ska det stå när och var
mötet kommer vara, och vad
man kommer att prata om.
Hur årsmötet ska gå till och när det ska vara står i föreningens
stadgar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
På årsmötet tittar man tillbaka på året som har gått. Det är
styrelsen som beskriver det för medlemmarna. Det görs i två
olika dokument.
Verksamhetsberättelsen: Här skriver styrelsen vad den och
föreningen har gjort, hur många som har varit medlemmar i
föreningen och vad man har haft för aktiviteter.
Ekonomisk berättelse: Här finns resultaträkningen som visar hur
föreningen har fått in pengar och vad man har använt dem till.
Det finns också en balansräkning som visar vad föreningen har
för skulder och tillgångar.

REVISIONSBERÄTTELSE
Utifrån verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
ska medlemmarna bestämma om styrelsen har gjort ett bra
jobb.
För att hjälpa medlemmarna att bestämma finns det en person
som granskar dokumenten lite extra. Den personen kallas
revisor. Revisorn ska vara neutral när hen granskar.
På årsmötet kommer revisorn att berätta hur styrelsen har skött
ekonomin i föreningen. Det görs i ett dokument som heter
revisionsberättelse.

ANSVARSFRIHET
I revisionsberättelsen skriver revisorn också om hen tycker att
medlemmarna ska ge styrelsen ansvarsfrihet.

Om styrelsen får ansvarsfrihet betyder det att medlemmarna
tycker att styrelsen har gjort ett bra jobb.

VALBEREDNING
På årsmötet ska man också planera framåt. Det gör man genom
att välja några personer som ska ha särskilda uppdrag i
föreningen nästa år.
För att hjälpa medlemmarna att välja så finns det en
valberedning. Valberedningen valdes på förra årsmötet och
under året har de kollat vilka i föreningen som vill ha uppdragen.

VAL AV STYRELSE, REVISOR OCH VALBEREDNING
På årsmötet föreslår valberedningen vilka som ska väljas till
uppdragen. Sedan får medlemmarna välja fritt.

På årsmötet väljs styrelse, revisor och valberedning för
föreningen. Den som väljs till revisor får inte ingå i styrelsen.

VERKSAMHETSPLAN
Ett annat sätt att planera framåt på årsmötet är att bestämma
vad föreningen ska göra. Det kallas för verksamhetsplan. I den
beskriver styrelsen till exempel framtida aktiviteter för
föreningen.

UPPLÖSNING
En annan punkt som är bra att ha i stadgarna är vad man gör
om ingen längre vill leda föreningen. Då kan man lägga ner den.

I stadgarna står det hur medlemmarna gör för att bestämma
det. Oftast bestämmer man det på ett årsmöte där minst två
tredjedelar av alla på mötet tycker att föreningen ska läggas ner.

ÄNDRA STADGAR
Ibland speglar inte stadgarna det som föreningen gör. Därför är
det viktigt att det står i stadgarna hur medlemmarna gör för att
ändra dem. Oftast måste det göras på ett årsmöte.
En förening ändras hela tiden, så det är viktigt att stadgarna
också ändras.

