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Föreningskunskap
Styrelseutveckling
Ledarutveckling

Utbildare RF-SISU Småland:
Kim Lagerkvist - Linda Bengtsson 

Presentation – vid bordet
Vilken idrottsförening, roll och namn?

Varför valde jag blocket?

Vad har jag för förväntningar på förmiddagen
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Föreningskunskap
Styrelseutveckling 
Ledarutveckling

Syfte och mål
Fakta och förståelse om:

• föreningsuppbyggnad
• Styrelseutveckling
• Ledarutveckling

Definition av förening

En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av 
intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar 
sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och 
ekonomiska föreningar. 

En förening är alltid en juridisk person.

En mer rörlig sammanslutning av människor, som i sig inte är en egen 
juridisk person, brukar kallas nätverk.
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Definition av ideell förening
Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska 
vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition 
och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. 

Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska 
vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. 

Majoritetsprincipen Likhetsprincipen

Varför bilda en idrottsförening?

Vanliga skäl: 

• Möjlighet att tävla eller ingå i ett seriesystem

• Få samma juridiska rättigheter som andra idrottsföreningar

• För att få tillgång till kommunala anläggningar

• Att ta del av de statliga bidrag (RF och kommunen) 

som finns avsatta för idrottsföreningar

• Demokrati och delaktighet = Gemenskap 
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En ideell förening bildas

Lag om ideella föreningar saknas. När en förening bildas så sker det på vad man

kallar avtalsrättslig grund. Föreningen blir rättskapabel genom bildandet.

Enligt praxis gäller att:

• Föreningen består av minst tre personer

• Stadgar skall antas

• Styrelse skall utses att företräda föreningen

• Namn och var föreningen har sin hemvist eller säte 

• Alla föreningar måste ha organisationsnummer  - Skatteverket

• Föreningen ska ha en bank- eller plusgiro

Genom bildandet blir föreningen en juridisk person

Avtal som medlemmarna 
slutit för att samverka för 
ett gemensamt ändamål

Varför stadgar?
- Grundstomme
- Uppslagsverk
- Hjälpmedel
- Trygghet
- Möta samhällets krav

Stadgarna 
– föreningens skelett
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Samtala kort om!

• Hur skapar vi demokrati och delaktighet i vår 
förening?

Valberedningen 

Valberedningens arbete påverkar vilka personer och 

kompetenser som tar plats i de olika funktioner som finns 

i föreningen tex styrelse, kommittéer m.m.
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Valberedning
En bra valberedning verkar under hela verksamhetsåret och är väl insatt i föreningens 
stadgar och utvecklingsplaner.

Valberedningens viktigaste uppgift är att rekrytera personer som man på goda grunder tror 
kan få medlemmarnas förtroende att leda utvecklingen av föreningen framåt.

Valberedningens uppdrag är att eftersträva mångfald och jämställdhet i styrelsen.

Valberedningen arbetar på medlemmarnas uppdrag

Valberedningsparadoxen  - årsmötet/medlemmarna väljer valberedning

Årsmötet – årets möte

• Föreningens högst beslutande organ.

• Medlemmar har en direkt möjlighet att påverka föreningens verksamhet

• Motioner (förslag) från medlemmar – propositioner (förslag) från 
styrelsen

• Rösträtt på årsmötet- åldern regleras i stadgarna

• Ansvarsfrihet – har styrelsen förvaltat uppdraget och förtroendet man fick 
vid föregående årsmöte.
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Samtala om!

Hur fungerar er förenings valberedning? 

PAUS
Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer 
nyfiken och välkomnande idrott där fokus på 
utveckling gör att fler blir motiverade att hålla 
igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen 
att nå sin fulla potential.
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Styrelseutveckling

En ny styrelse är vald!
En styrelse som väljs vid ett årsmöte får 
medlemmarnas förtroende att leda och driva 
föreningen fram till nästa årsmöte. 

I stadgarna anges grundläggande uppgifter om 
föreningen och dess verksamhet. 

Vad är styrelsens uppdrag?
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Styrelsens fem ledstjärnor

Levandehålla

Förvalta

Genomföra

Företräda

Utveckla

Levandehålla
• Föreningen är skapad för att nå ett bestämt mål dvs bedriva någon 

form av aktivitet eller ett engagemang för en idé.

• Styrelsens uppdrag är att bedriva en verksamhet som främjar 
föreningens verksamhetsidé och syfte.

• Sättet att förverkliga aktiviteter och idéer på samt formerna för 
träffar, sammankomster och möten ger föreningen dess profil. 
Styrelsens uppgift är att hålla profilen och andan vid liv.
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Förvalta
• Föreningen har oftast att antal tillgångar av olika slag till 

förfogande som man dessutom har det yttersta ansvaret för. 
Det kan exempelvis vara en föreningslokal, idrottsanläggning, 
utrustning, material och redskap.

• Styrelsens uppgift är att förvalta dessa tillgångar på bästa sätt 
när det kommer till skötsel, tillsyn, drift och underhåll. 

• Styrelsen har även ansvar för den ekonomiska planeringen 
och kassabehållningen.

• Det stora ”humankapitalet” i form av engagerade 
ledare/medlemmar/föräldrar måste också vårdas och förvaltas!

Genomföra
• Vid årsmötet väljs inte bara styrelsen utan beslut fattas också 

om en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

• Styrelsen är föreningens verkställande organ, vilket inte
innebär att man ska vara operativ och göra allt själv, men man 
har det yttersta ansvaret för att leda och fördela arbetet.

• Styrelsens roll är även fatta beslut om vad som inte bör göras.

Ett vanligt sätt att beskriva 
gången när något ska 
genomföras är: 
1. Planering
2. Genomförande
3. Utvärdering
4. Åtgärdande

Vi är generellt sett duktiga på 
att planera och genomföra, 
men inte lika vassa på att dra 
lärdom av det vi gör!
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Företräda
• Styrelsen är föreningens officiella representant och ska företräda 

föreningen i olika sammanhang. Det kan handla om kontakt med 
myndigheter, kommun, DF, SF, sponsorer eller andra aktörer.

• I vissa fall kan det handla om att förhandla med intressenter. 

• Alltid ha medlemmarnas bästa för ögonen i kontakten med 
samverkande organisationer.

• Representera föreningen utåt – viktigt att veta vem som uttalar sig i 
vilka frågor.

Utveckla

I takt med att saker och ting förändras, nya behov och önskemål 
växer fram så har styrelsen ett speciellt ansvar att vara:

1. Uppmärksam på förändringar

2. Utveckla existerande men också nya verksamheter

Viktigt att inte detta görs med ett kortsiktigt tänk utan att man tänker 
mer långsiktigt och över sin egen mandatperiod.
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Styrelsens 
balansbräda
Att balansera omvärldens krav på förnyelse och 
utveckling mot kraven på förvaltning och önskemål 
om att bevara det ursprungliga kan vara en rejäl 
utmaning…

Det handlar om att hitta en bra balans mellan att 
bevara och utveckla, men också en balans mellan 
att leverera vad som förväntas och att ibland våga 
avstå från att leva upp till dessa förväntningar.
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Utan spaning – ingen aning!
Styrelsen har också ett viktigt uppdrag att spana på omvärlden. 

För att kunna utveckla verksamheten krävs också att man är medveten om vad som händer 
utanför den egna föreningen och vad som eventuellt kan påverka föreningens tillvaro.

Följande områden bör man hålla koll på:

• Samhälle Skola, kultur/fritid

• Ekonomi Bidrag/projekt/moms/lagar

• Teknik IT, kommunikation, utrustning

• Politik Politiker, inför val

• Idrott SF/SDF/andra IF/RF-SISU Småland

Styrelsens roller
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Styrelsens rollfördelning 
– vem gör vad?

Ordförande

• Har helhetsansvar för föreningens 
verksamhet.

• Leder arbetet och mötena i styrelsen

• Fördelar ordet och ser till att alla får taltid

• Ansiktet utåt och i många fall den man 
vänder sig till

• Skriver oftast kallelser till styrelsemötena

Vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter har 
ordföranden i vår förening?

Vice ordförande

• En ordinarie ledamot som hoppar in och 
leder mötena när ordförande inte kan 
komma.

• Bör vara lika insatt i arbetet som 
ordföranden

Vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter har 
vice ordförande i vår förening?

Styrelsens rollfördelning
– vem gör vad?

Sekreterare

• För protokoll vid styrelsemöten

• Ansvarar för arkivering av tidigare 
protokoll

• Förbereder möten tillsammans med 
ordförande

Vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter har 
sekreteraren i vår förening?

Kassör

• Ansvarar för pengaflödet

• Sköter bokföring och den löpande 
ekonomiska redovisningen

• Ansvar för att budgeten följs

• Ansvar för fakturering 

Vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter har 
kassören i vår förening?
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Styrelsens rollfördelning 
– vem gör vad?

Suppleant

• Ersätter ordinarie ledamöter 
vid frånvaro

• Kan ha ansvarsområden 
beroende på hur styrelsen 
arbetar

Ledamot

• Har en ordinarie plats i 
styrelsen 

• Kan ha olika ansvarsområden 
beroende på hur styrelsen 
arbetar

Olika ansvarsområden

Exempel:

• Ansvar för medlemsregister

• Ansvar för ”att göra”/åtgärdslistan- om 
en sådan finns vill säga

• Utbildningsansvarig

• LOK-stödsansvarig 

• Personalansvar om det finns anställda

Åtgärdslista
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Tips- Gör en 
inventering!
Inventera hur er interna arbetsfördelning ser ut genom 
att vid varje roll och person skriva ned vad den ansvarar 
för idag.

• Hur blev utfallet?  

• Är det en jämn fördelning? 

• Om inte, går det att fördela om så att det blir en 
jämnare fördelning? 

• Hur har ni fördelat ansvaret utifrån den kompetens 
som finns i styrelsen? 

• Finns det andra utanför styrelsen som kan ta någon 
av de arbetsuppgifter som idag ligger på styrelsen?
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Årshjul
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Samtala om!

Hur ser det ut i er förening med styrelsens: 

• roller 

• Arbetsgrupper/ kommittéer 

• Årshjul

Ledarutveckling
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Ledarförsörjningsplan 

Inflöde av ledare? 

Hur behåller vi och utvecklar ledare?

Livspussel
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Varmt och respektfullt  
bemötande

Aktivt lyssnande

Bekräftande av andras  
perspektiv

Emotionellt stöd  

Klargörande av roller

Stärkande av den  
gemensamma identiteten

Positiv feedback

Ta tillvara på starka sidor

Fokus på lärande och  
utveckling

Tydliga ramar och mål  

Höga förväntningar

Tillgång till resurser och  
material

Tillhörighet Kompetens

Förhindrar  
motivationen

Ledarskapets  
uppgift

Att få ihop de olika  
bitarna i sin tillvaro  
varav det ideella  

arbetet är en.

Att känna stress  
och inte hinna med  

allt man tagit
på sig.

Att anpassa  
arbetsformer efter  

individens  
förutsättningar.

Främjar
motivationen
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Förhindrar  
motivationen

Ledarskapets  
uppgift

Att få jobba med de  
frågor man är  

personligt  
engagerad i.

Att hjärtefrågor  
nedprioriteras och  

att inte få jobba  
med det man  

brinner för.

Att utgå från  
individens  

engagemang i  
sakfrågorna och ge  
stor frihet i arbetet.

Främjar
motivationen

Ledarvård

• Gör det lilla extra som styrelse

• Sätt in er i ledarens roll  

• Vad är det ledarna behöver 
just nu

• Varför skulle en ledare lägga 
20 timmar på tex.  
helgkonferens? 

• Tänk utanför boxen
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Konferensrum 2020
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Tips på ett projektstöd!

Föreningscoach
Föreningskonferens

Bra jobbat!
Fika finns utanför, ni som bokat hotellets spa får information i receptionen 
Gemensam middag kl. 19.00

Program söndag
09.00 Föreläsning Karin Torneklint 

allt. eget arbete
12.00 Lunch
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