
Det här behöver 
du veta om en 
idrottsförening



IDROTTSFÖRENINGEN

Idrottens demokrati
Idrottsrörelsen i Sverige består till allra största del av 
ideella idrottsföreningar där 9/10 barn någon gång är 
medlem. Respektive förening är i sin tur medlem i ett 
förbund för sin idrott som i förlängningen är medlem i 
Riksidrottsförbundet.

Samma princip gäller på alla nivåer, medlemmarna 
röstar på ett årsmöte och majoriteten vinner. Det är 
alltså du och de andra medlemmarna som bestämmer 
vad som ska hända i den svenska idrottsrörelsen.

RESPEKTIVE IDROTTSFÖRBUND

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET



På årsmötet bestäms alla stora frågor i 
föreningen. Alla medlemmar har en röst (enligt 
det som står i stadgarna) på årsmötet och kan 
själva lägga förslag (motioner). Här beslutas om 
vilka som ska ingå i styrelsen och vad som ska 
gälla i föreningen kommande år.

På årsmötet redovisas ekonomin och en 
verksamhetsberättelse från året som gått och 
medlemmarna röstar om styrelsens 
ansvarsfrihet (att allt har gått rätt till under året).

Årsmötet



Styrdokument
Stadgarna – är de regler som föreningen bestämt ska gälla. I stadgarna står allt om hur 

föreningen ska skötas och om stadgarna ska ändras görs detta av 
medlemmarna på årsmötet.

Vision – ger en gemensam bild av vad föreningen vill uppnå

Verksamhetsidé – tydliggör det gemensamma uppdraget och uttrycker kärnan i verksamheten 

Värdegrund – beskriver hur vi är mot varandra och vad föreningen står för, som
genomsyrar allt vi gör inom föreningen. Alla beslut i föreningen lutar mot 
värdegrunden, som norr på kompassen

Verksamhetsplan – vad som ska göras i föreningen

Riktlinjer och policys – föreningens förhållningssätt i specifika frågor



Idrottsföreningens 
styrelse
Styrelsen ansvarar tillsammans för att driva 
föreningens verksamhet utifrån 
verksamhetsplan och budget som fastställts 
av årsmötet. 

Antalet personer i styrelsen bestäms av stadgarna eller 
årsmötet och väljs av medlemmarna under årsmötet. 
Önskvärt är att personerna i styrelsen kompletterar 
varandra med olika erfarenheter och kompetenser.

• Ordförande
• Kassör
• Sekreterare
• Suppleant
• Adjungerad
• Valberedning



Styrelsens uppdrag

Levande-
hålla

Förvalta

Företräda

Genomföra

Utveckla



Ordförande
leder föreningens arbete

leder styrelsens arbete

kallar till möten

samordnar och håller ihop föreningens olika roller

är ansiktet utåt och representerar föreningen

är ofta firmatecknare



Kassör
sköter föreningens ekonomi (betala räkningar, skicka fakturor, 

bokföra, stämma av konton)

sköter kontinuerlig ekonomirapportering till styrelsen

leder budgetarbetet

ansvarar för årsredovisning och bokslut samt kontakt med 
revisorer

sköter deklarationer (om det förekommer) 
och kontakter med Skatteverket

ansvarar för kontakter med bank

är ofta firmatecknare



Sekreterare
för protokoll på styrelsens möten

ansvarar för att protokollen blir justerade och arkiverade

ser till att styrelsen, valberedningen och eventuellt 
medlemmar får tillgång till justerade protokoll

skriver ofta verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

kan ansvara för information till medlemmarna om det inte 
finns en särskild informationsansvarig



Suppleanter och 
adjungerade
• Suppleanter ersätter ordinarie styrelseledamöter när någon är 

borta 

• Saknar rösträtt om alla ordinarie ledamöter är på plats

Istället för att välja suppleanter kan föreningen utöka antalet ordinarie ledamöter 
och på så vis ökar möjligheterna att fatta giltiga beslut vid ett möte.

• T.ex. anställda eller sakkunniga personer kan adjungeras till ett 
särskilt möte eller via årsmötet för hela året, de som 
adjungeras får inte rösta på mötet



• analyserar och granskar aktuell styrelses 
arbetsinsats

• presenterar ett väl genomtänkt förslag på 
ledamöter till styrelsen att välja vid årsmötet

Valberedningen –
rekryteringsgruppen 



Tips för den nya 
styrelsen
 Gå igenom stadgarna så att alla vet vad 

som gäller

 Avsätt tid för att diskutera vilka ansvar och 
förväntningar ni har på respektive roll i 
styrelsen

 Titta igenom Introduktionsutbildning för 
föreningsledare vid behov

 Kontakta er Idrottskonsulent för att få hjälp 
att utveckla ert styrelsearbete

https://www.rfsisu.se/distrikt/jamtland-harjedalen/om-oss/kontakta-oss/personal/idrottskonsulenter-med-idrotts--och-kommunfordelning#Idrottskonsulenter
https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

