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Förord:

Sverige har ett stort och rikt föreningsliv med cirka 200 000 
föreningar och nya startas hela tiden. Men hur går vi till väga 
om vi har en idé, något vi vill göra tillsammans, något vi vill för-
ändra och om vi vill bilda en idéburen, demokratisk förening? 

Materialet beskriver på ett konkret sätt de olika stegen för att 
bilda en förening och vad man behöver tänka på. Det beskriver 
även föreningslivets koppling till folkbildningen och till en de-
mokratisk samhällsutveckling. I materialet fi nns övningar och 
samtalsfrågor till varje steg samt tips och råd kring var man kan 
söka mer information. 

Materialet kan användas i en studiecirkel eller som en ut-
bildning.  Självklart kan ni även arbeta med delar av materialet 
på det sätt som passar er grupp bäst. Kontakta gärna Sensus 
så hjälper vi till med att skräddarsy ett upplägg för er grupp. 
 Sensus kan också bistå med förslag på ledare, lokaler och bok-
ningar. Vi har valt att tillhandahålla boken digitalt så att det 
ska vara enkel att uppdatera och tar gärna emot synpunkter på 
materialet på startaforening.nu/synpunkter

Tillsammans, att starta och leda en demokratisk förening 
ingår i serien Väx i ditt uppdrag, ett utvecklingskoncept som 
syftar till att stärka arbetet i idéburna organisationer. Här ingår 
bland annat material om styrelseutveckling, grupputveckling, 
valberedningsarbete och medlemsrekrytering.
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1. Varför starta förening?

Ni är en grupp och ni vill göra något tillsammans – då kan ni bilda 

en förening!

Det fi nns många olika sorters föreningar. Vissa bildar en för-

ening för att det är något de vill förändra i samhället, andra kanske 

för att de vill spela fotboll eller sjunga tillsammans. Dessa förenin-

gar kallas för ideella. Det gemensamma för dem är att de inte fi nns 

till för att tjäna pengar utan för att samla personer som vill driva en 

viss fråga eller som delar visst intresse. 

Det fi nns många fördelar med att bilda en förening – du kan 

praktisera ditt intresse i gemenskap med andra och det blir ofta 

lättare att påverka samhället om man är fl er.

Som förening är det också lättare att få stöd från till exempel 

kommunen eller andra föreningar.

Ideella föreningar

Ett delat engagemang
Skälen till varför människor väljer att bilda en förening är kanske lika många 
som det fi nns föreningar. Det som människorna som går samman har gemen-
samt är att de delar ett intresse eller vill utöva en viss aktivitet. Detta vill de göra 
tillsammans med andra. Det gemensamma intresset kan vara allt från att träff as 
för att utöva en idrott, till att driva en politisk idé eller verka för ett gemensamt 
intresse. Det som krävs är en gemensam idé om varför föreningen behövs. 

Det centrala i alla ideella föreningar är medlemmarnas engagemang. Engage-
mang behövs för att föreningen ska kunna fi nnas till. Att ha en egen övertygelse 
och känna engagemang behövs för att få andra att bli engagerade. Engagemanget 
hos medlemmarna stärker också förtroendet för organisationen. Man kan säga 
att organisationens själ fi nns just där den personliga övertygelsen sammanfaller 
med den gemensamma. 
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Den ideella föreningen
Det fi nns många sorters ideella föreningar i Sverige. Föreningarna kan ha många 
olika syften och mål – allt ifrån idrottsföreningar, hantverksföreningar och mu-
sikföreningar till intresseorganisationer, trossamfund och politiska föreningar. 
Det är syftet med föreningen, orsaken till varför den fi nns till, som avgör om för-
eningen är ideell eller inte. Ett företag har som mål att gå med ekonomisk vinst. 
En ideell förening har istället så kallat ideella mål. Det innebär att den ideella 
föreningen vill ta tillvara medlemmarnas intressen. 

Det fi nns många fördelar med att organisera sig. För den som är med i en 
förening öppnas helt nya möjligheter att göra sig hörd i samhället, att bidra till 
 samhällsutvecklingen och att påverka sin omgivning. En förening har också 
 unika möjligheter att få stöd av det off entliga (kommun, region/landsting, stat) 
för att kunna bedriva sin verksamhet. Föreningen kan även få stöd av andra org-
anisationer som arbetar för att stärka och utveckla föreningslivet i Sverige. Detta 
stöd kan vara i form av ekonomiska bidrag, tillgång till nätverk, kontakter och 
vhjälp i form av utbildning för att utveckla föreningen.

Föreningens 
idé

Föreningens själ

Personlig 
övertygelse
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�      Övning: Engagemanget
Intervjua varandra två och två.
Frågor:
•  Vad vill du åstadkomma genom att bilda en förening?
•  Vad är det som driver dig?
•  Vad brinner du för?
Redovisa för varandra i storgrupp.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Vilka ska vår förening vara till för?
•  Vilka behov ska vi möta?
•  Varför ska vi fi nnas till?
•  Vilken är vår förenings unika idé och uppgift?

�      Övning: Hissen
Tänk er in i följande situation:
Du står i en hiss och möter en person som frågar: 
– Är inte du med i föreningen X? Vad är egentligen meningen med den 
föreningen?
Vad ger du för ett kort svar, 10–20 sekunder, på den frågan?
Prata först i grupper. Ni kan sedan spela upp detta som små rollspel.

ǿ Ta reda på
Vilka föreningar fi nns det i er kommun? Ett sätt att ta reda på det är 
att besöka kommunens hemsida, där det brukar fi nnas information om 
föreningar, hur man söker bidrag från kommunen och så vidare. Skriv 
”föreningar” i hemsidans sökfunktion. 
Ni kan även söka på Google. Sök på kommunens namn + förening. 
Exempelvis örebro+förening. 
Kanske hittar ni föreningar som ni kan samarbeta med när ni har bildat 
er egen förening.
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2. Så startar ni! 

Nu vet ni att ni vill ha en förening och varför. Nu är det dags att 

bilda föreningen. Så här går ni till väga, steg för steg. 

Använda ordlistan längst bak i materialet om ni behöver förkla-

ringar till en del ord. Ta gärna kontakt med någon på Sensus om ni 

tycker att ni behöver mer hjälp för att starta er förening.

 Steg ett
Bjud in till ett möte för att bilda föreningen där ni berättar vad fören-
ingen ska göra. På mötet väljer ni en tillfällig styrelse, bestämmer namn 
för föreningen och börjar arbeta med stadgarna som är som föreningens 
”lag”. 

 Steg två
Den tillfälliga styrelsen förbereder och bjuder in till föreningens första 
årsmöte (det konstituerande mötet). Där bestäms föreningens stadgar 
och där väljs även en styrelse för föreningen.

 Steg tre
Alla föreningar som vill kan registrera sig hos Skatteverket. Det är bra att 
göra om ni vill ansöka om bidrag eller samarbeta med andra föreningar 
eller myndigheter. Då skickar ni in protokollet från det första årsmötet 
till Skatteverket.

↩

↩

↩
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Att bilda förening – steg för steg

Bildandemöte
På ett bildandemöte samlas ni som har bestämt er för att starta en förening kring 
ert gemensamma intresse. Bildandemötet är till för att arbetet ska komma igång, 
och för att förbereda det som behövs inför det första årsmötet. Om ni tror att 
det fi nns fl er som är intresserade kan ni även sprida inbjudan till fl er. I inbjudan 
presenterar ni vilken verksamhet föreningen ska ha.

Till bildandemötet ska det fi nnas en lista med de punkter som ska tas upp 
(dagordning). På mötet ska det fi nnas en ordförande som leder mötet, en sekre-
terare som skriver protokoll och två personer som läser igenom protokollet för 
att se att det stämmer överens med vad som sades på mötet ( justerare)

På bildandemötet tar ni beslut om föreningens namn, startar arbetet med 
föreningens stadgar och bestämmer tidpunkt för föreningens första årsmöte (det 
konstituerande mötet). Mötet utser också en tillfällig styrelse (interimsstyrelse) 
som ansvarar för arbetet inför det konstituerande mötet. På bildandemötet är 
det också bra att utse en valberedning. Valberedning är den grupp som föreslår 
 personer till föreningens styrelse. Styrelsen väljs sedan på det konstituerande 
mötet.  I fortsättningen väljs valberedningen på föreningens årsmöte.

  Checklista bildandemötet
 o Bjud in till ett bildandemöte
 o Gör en dagordning för mötet
 o På mötet ska det fi nnas ordförande, sekreterare och justerare
 o Välj ett namn till föreningen 
 o Börja arbetet med stadgarna
 o Bestäm datum för det första årsmötet
 o Välj en tillfällig styrelse (interimsstyrelse)
 o Välj en valberedning

Tillfällig styrelse
Den tillfälliga styrelsen (interimsstyrelsen) har bara en enda uppgift. Det är att 
se till att det praktiska kring bildandet av föreningen blir gjort. Interimsstyrelsen 
fi nns bara fram tills det första årsmötet har valt en styrelse för föreningen. 

Interimsstyrelsens uppgift är: Bjuda in till det konstituerande årsmötet, skriva 
förslag på stadgar, förslag på en enkel budget (hur pengarna ska användas, se 
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mall) och ge förslag på en plan för vad föreningen ska göra (verksamhetsplan se 
mall). Förslagen presenteras på det konstituerande årsmötet där medlemmarna 
fattar beslut.

 Checklista för interimsstyrelsen
 o Bjud in till konstituerande årsmötet
 o Skriv förslag på stadgar
 o Gör ett förslag på budget
 o Gör ett förslag på verksamhetsplan

Stadgar
Stadgarna fungerar som föreningens ”lag”. I stadgarna ska det tydligt stå för-
eningens namn, varför föreningen fi nns (syftet), hur föreningen är organiserad, 
hur den styrs och hur besluten fattas. Eftersom ideella föreningar är så olika och 
gör olika saker är även stadgarna olika från förening till förening. Det fi nns fl era 
mallar (se bilagor) för föreningsstadgar. Mallarna kan vara till bra hjälp för att 
komma igång. Men tänk på att varje förening behöver stadgar som passar just 
dem. 

 Checklista bildandemötet
 o Föreningens namn
 o Föreningens syfte
 o Hur föreningen är organiserad
 o Hur föreningen styrs
 o Hur besluten fattas

Första årsmötet
När det fi nns ett färdigt förslag till stadgar, budget och verksamhetsplan är det 
dags för interimsstyrelsen att kalla till föreningens första årsmöte, det konstitue-
rande mötet. De som ska kallas är de som från början velat bilda föreningen och 
övriga som vill bli medlemmar. Interimsstyrelsen skriver också en dagordning 
för mötet. På dagordningen står det vilka punkter som ska tas upp. 
På dagordningen måste fem speciella punkter fi nnas med, som mötet måste fatta 
beslut om för att föreningen ska bildas:
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1.  Att bilda en förening
2.  Att anta (godkänna) de föreslagna stadgarna (om mötesdeltagarna 

har synpunkter på stadgarna, diskuteras dessa, och kanske kommer 
mötet fram till nya formuleringar)

3.  Att anta verksamhetsplan
4.  Att anta budget 
5.  Att välja styrelse och eventuellt andra poster som ska väljas enligt 

stadgarna (till exempel revisorer, de som kontrollerar att föreningen 
sköter sin ekonomi och följer de beslut som har fattats)

Det konstituerande mötet ska ledas av en ordförande. Mötet utser också en 
sekreterare som för protokoll under mötet. I protokollet är det viktigt att det står 
vilka som är med på mötet, att mötet har öppnats och vilka beslut som har tagits. 

 Checklista för konstituerande mötet
 o Interimsstyrelsen kallar till ett konstituerande möte
 o Interimsstyrelsen gör en dagordning för mötet
 o På mötet väljs en ordförande och sekreterare för mötet
 o Mötet beslutar om de fem punkterna som måste fi nnas med

Registrering
Om föreningen vill kan man registrera sig hos Skatteverket. Föreningen får då ett 
organisationsnummer. För att registrera föreningen skickas protokollet för det 
konstituerande mötet och föreningens stadgar in till Skatteverket (www.skatte-
verket.se). 

Det fi nns inget krav på att ideella föreningar måste ha ett organisationsnum-
mer för att fi nnas till eller bedriva sin verksamhet.  Däremot är det krav att ha ett 
organisationsnummer om föreningen vill ansöka om bidrag, projektmedel eller 
samverka på andra sätt med andra organisationer eller myndigheter.

När föreningen registreras blir den en så kallad juridisk person. Det betyder 
att föreningen kan äga pengar och fastigheter. Föreningen kan även öppna ett 
plus- eller bankgiro. Den kan också skriva under avtal och anställa personal.  
Föreningen är då ansvarig och inte den enskilde medlemmen. 
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Bildandemöte

Tillfällig styrelse

Registrering

Första årsmötet

↩

↩

↪

↪

Från bildande till färdig förening
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ǩ Samtal
Gå igenom de olika stegen för bildandet av en förening. Fundera enskilt 
på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Finns det något ni undrar över efter att ha läst?
•  Finns det något mer som ni behöver ta reda på innan ni sätter igång?
•  Var hittar ni den information ni behöver?
•  Finns det någon som kan hjälpa er med det som är oklart?

Ǵ Planera 
Nu har ni läst om hur man startar en förening. Gör en egen planering för 
det första steget för er förening. Tänk även igenom de andra stegen.
•  Bestäm datum, tid och plats för bildandemötet.
•  Vad behöver göras före mötet? Boka lokal? Skicka ut inbjudan?  

Fixa fi ka? Annat?
•  Vem ska göra vad?
•  Titta på de övriga stegen. Har ni förslag på datum för årsmötet, 

 förslag på vilka som kan sitta i interimsstyrelsen och så vidare?

ǭ Lär er mer
•  Här fi nns en kortfattad beskrivning av de olika stegen ni behöver 

känna till för att starta en förening: startaforening.nu/steg
•  På Skatteverkets hemsida fi nns mer information om hur man bildar 

förening och hur man registrerar sig: startaforening.nu/skatteverket
•  Ideell förening: bilda, styra & utveckla, Rune Nilsson, Förlags AB 

 Björnen 2012 startaforening.nu/ideellforening
•  Första föreningsboken, Ulf Bergqvist, Bilda Förlag Idé 2005

startaforening.nu/forstaforeningsboken
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3. Föreningsdemokrati

Föreningarna i Sverige är en viktig del i samhället. De är också vik-

tiga  som demokratiskolor. Det betyder att ni i föreningen kan lära 

er hur demokrati fungerar och hur ni påverkar er egen  situation 

och samhället.

För att en förening ska ses som demokratisk måste den vara 

öppen för alla som följer stadgarna (föreningens lag). Medlemmar-

na ska också kunna säga vad de tycker och komma med förslag. 

Viktiga beslut i föreningen fattas gemensamt genom att man kom-

mer överens eller att man  röstar.

Ett demokratiskt samhälle
Det fi nns inte bara ett svar på frågan om vad demokrati är, utan fl era. Det beror 
på vem ni frågar och var ni frågar – i Sverige, i Kina, i ett företag eller i en fören-
ing. Vad var och en menar med demokrati skiljer sig åt. Men själva ordet demo-
krati betyder ”folkstyre”. 

I väst talas det ofta om den liberala demokratin. I den liberala demokratin 
utgår makten från folket genom fria val. I ett samhälle med liberal demokrati är 
vissa fri- och rättigheter garanterade, till exempel rätten till säkerhet, rätten att 
demonstrera och rätten att uttrycka sin åsikt. 

Vad som ansågs vara demokratiskt för hundra år sedan är inte detsamma som 
i dag. Till exempel hade inte kvinnor rösträtt i Sverige förrän 1921. Trots det 
ansågs Sverige ha ett demokratiskt styre även innan dess. Uppfattningen om vad 
som är demokratiskt och inte, är något som förändras hela tiden. Själva diskus-
sionen om demokratin är därför viktig. 

I Sverige ses föreningslivet som en viktig del av en fungerande och aktiv de-
mokrati. Föreningslivet brukar ses som en ”demokratiskola”. Genom att engage-
ra sig i föreningar får individer möjlighet lära mer om hur demokratiska system 
kan fungera, hur de kan göra sina röster hörda och påverka sin egen situation 
och samhället i stort. 

De som delar föreningens ändamål ska ha möjlighet att bli medlemmar. I 
mindre föreningar fungerar det ofta så att alla kan komma på årsmötet och har 
en röst. I större föreningar har man ibland så kallad representativ demokrati. Det 
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innebär att medlemmarna väljer personer som företräder dem på till exempel 
årsmötet. Alla medlemmar ska ha rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt – direkt 
eller via sina valda representanter. Det betyder att alla ska ha möjlighet att delta i 
och påverka föreningens verksamhet. 

För att många olika människor ska kunna vara med i föreningen behöver fören-
ignen arbeta med tillgänglighet. Tillgänglighet kan handla om praktiska saker som 
att människor med funktionsnedsättning, till exempel den som är rullstolsburen, 
ska kunna komma in i föreningens lokaler. Men det handlar även om språk och 
attityder i föreningen. Framförallt bör det fi nnas ett intresse för att skapa en 
öppen och välkomnande förening där alla kan och vill engagera sig. Arbetet med 
tillgänglighet är något som föreningen alltid behöver jobba med.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Vad innebär demokrati för er? 
•  I vilka sammanhang har ni använt er av demokratiska arbetsformer?

�      Övning: Fyra hörn 
Detta är en så kallad värderingsövning. En värderingsövning handlar om 
att var och en tar ställning. Sedan kan man samtala om detta.

Vid denna värderingsövning ger ledaren gruppen fyra valmöjligheter. 
Varje hörn i rummet motsvarar en valmöjlighet, det vill säga ett ställ-
ningstagande. Det är viktigt är att det alltid ska fi nnas ett öppet hörn. Dit 
kan deltagarna gå om inget av de andra tre svarsalternativen stämmer 
överens med deras egen åsikt. 

Deltagarna väljer att ställa sig i det hörn som bäst överensstämmer 
med deras åsikt. När deltagarna har valt hörn får de stå kvar och samtala 
några minuter med övriga personer i samma hörn om varför de valt att 
ställa sig just där. Om någon person är ensam i ett hörn bör ledaren sam-
tala med denna person. Ledaren får gärna leda gruppsamtalet med hjälp 
av frågor till de olika hörnen och be dem berätta om sitt val. I det öppna 
hörnet är det bra om alla deltagare får komma till tals.
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 Fråga: Vad är viktigast för dig för att en förening   
 ska vara demokratisk?

Valmöjligheter:
1.  Föreningen har ett årsmöte där medlemmarna har   

rösträtt och styrelsen väljs. 
2.  Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter och blir lyssnad på och 

respekterad.
3.  Jag får information om möten och aktiviteter så att jag har möjlighet 

att delta.
4.  Annat.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Hur vill ni att er förening ska fungera för att vara demokratisk?
•  Vilka saker är viktiga att tänka på?
•  Vilka hinder för delaktighet kan ni stöta på? Exempelvis språk,  

ålder eller något annat.
•  Vad ser ni för lösningar?
Sammanfatta samtalet. Sätt ihop några enkla spelregler för hur er 
för ening ska fungera. Till exempel ”I vår förening ska vi lyssna på 
 varandra”.

ǭ Lär er mer
Demokratiakademin har många tips på metoder för att få demokratin att 
fungera bra i en förening. Deras metodbank fi nns på fl era språk:
startaforening.nu/demokratiakademin
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Föreningens styrelse som har valts på årsmötet är ansvarig för att 

leda föreningens arbete fram till nästa årsmöte. Styrelsen ska tänka 

på föreningens och medlemmarnas bästa när den leder verksam-

heten.

Styrelsen fördelar ansvaret och arbetsuppgifterna inom sig. Det 

vanliga är att det fi nns en ordförande som leder arbetet, en sekre-

terare som skriver protokoll, en kassör som har hand om ekonomin 

samt några ledamöter. Styrelsen kan också ha fl er roller. Det viktiga 

är att man inom styrelsen delar arbetet på ett bra sätt. Styrelsen 

behöver inte själv ansvara för allt utan föreningens medlemmar 

kan också bilda olika arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av 

verksamheten.

Styrelsen ansvarar för att planera medlemsmöten och/eller 

nästa årsmöte dit föreningens medlemmar bjuds in. Där får med-

lemmarna komma med förslag på vad föreningen ska göra och hur 

den ska arbeta.

Att arbeta i en styrelse är ofta intressant, roligt och lärorikt. Att 

vara vald med medlemmarnas förtroende innebär också ett stort 

ansvar för föreningen och dess verksamhet. Det är viktigt att sty-

relseledamöterna är engagerade och lägger ner tid och energi på 

styrelsearbetet. 

4. Styrelse

Föreningens styrelse

Konstituerande styrelsemöte
Styrelsens första möte kallas för ett konstituerande möte.  På detta möte fördelar 
styrelsen de roller som inte utses av årsmötet. I en styrelse måste det alltid ingå 
minst tre personer. Detta är också enligt tradition det minsta antalet medlem-
mar som kan fi nnas i en förening. Det är föreningens stadgar som avgör hur stor 
styrelsen är, hur länge en person är vald att sitta i styrelsen (mandatperiod), samt 
vilka beslut styrelsen kan fatta och vilka beslut som ska fattas på årsmötet.  
I stadgarna står också om årsmötet väljer personer till samtliga poster i styrel-
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sen, eller bara till vissa. Årsmötet väljer alltid vem som ska bli ordförande. Ibland 
väljs även andra poster som kassör, sekreterare och så vidare. Det kan också vara 
så att årsmötet enbart väljer ordförande och sedan ett antal övriga ledamöter. 
Därefter fördelar styrelsen posterna mellan sig. 

Firmatecknare
På det konstituerande styrelsemötet är det bra att välja vem som ska teckna för-
eningens fi rma, och vara så kallade fi rmatecknare. Ofta är det kassör och ordfö-
rande som är fi rmatecknare. Den eller de som utses till fi rmatecknare kan skriva 
under kontrakt och avtal i föreningens namn. Firmatecknaren har också tillgång 
till föreningens bank eller plusgirokonto om sådant fi nns. Firmateckningen 
kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att det räcker med att en av de 
personer som utsetts till fi rmatecknare kan skriva på ett avtal eller godkänna till 
exempel ett uttag från bankkontot för föreningens räkning. Kollektiv innebär att 
minst två fi rmatecknare tillsammans måste skriva under för att föreningen ska 
bli bunden till ett avtal. Det ska stå i stadgarna om fi rmateckningen är enskild 
eller kollektiv.

Protokoll och minnesanteckningar
Det är viktigt att föra protokoll eller minnesanteckningar vid varje styrelsemöte. 
Då kan man se vilka beslut som fattas och det går att kontrollera att besluten ge-
nomförs. Protokollen gör också att medlemmarna kan följa styrelsens arbete. Det 
protokoll som förs vid det konstituerande mötet är extra viktigt och ska också 
justeras. Att justera ett protokoll betyder att läsa igenom protokollet och kont-
rollera att det som står där stämmer överens med det som sades och beslutades 
på mötet. I protokollet från det konstituerande mötet ska det framgå vem eller 
vilka som valts till fi rmatecknare och deras personnummer. Protokollet behövs 
till exempel om föreningen vill öppna ett bankkonto.

Årsmöte
Styrelsen har också i uppgift att kalla till årsmötet. Hur detta ska gå till regleras   
i föreningens stadgar (se mall för stadgar). Inför årsmötet krävs det en del pla-
nering, denna ansvarar styrelsen också för.  Bland annat ska styrelsen skriva en 
årsberättelse (se bilaga för exempel). I årsberättelsen ska det stå vad föreningen 
har gjort sedan föregående årsmöte. Det ska också fi nnas en ekonomisk redovis-
ning (se bilaga för exempel). 
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Inför årsmötet ska styrelsen också förbereda en verksamhetsplan (se bilaga 
för exempel). Verksamhetsplanen ska beskriva vad man vill att föreningen ska 
göra under det kommande året. Styrelsen ska även förbereda en budget. I budge-
ten fi nns förslag på vad de olika sakerna i verksamhetsplanen får kosta.

På årsmötet fattas beslut om både verksamhetsplan och budget.
Till årsmötet kan medlemmarna komma med förslag på förändringar de 

tycker ska göras i föreningen, så kallade motioner. Det är viktigt att styrelsen 
har informerat om hur medlemmarna kan skriva motioner till årsmötet, och 
när motionerna måste vara inskickade. Förutom det som fi nns med i verksam-
hetsplanen kan styrelsen kan också komma med andra förslag till förändringar. 
Styrelsens förslag kallas för propositioner.

Alla motioner, styrelsens förslag, verksamhetsberättelse och dagordningen 
bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet. 

 Checklista inför årsmöte
 o Styrelsen: kalla till årsmötet
 o Styrelsen: skriva årsberättelse och ekonomisk redovisning
 o Styrelsen: förbereda verksamhetsplan
 o Styrelsen: förbereda budget
 o Medlemmarna: skriva och skicka in eventuella motioner
 o Styrelsen: skriva eventuella propositioner
 o Styrelsen: Skicka ut alla handlingar för årsmötet till medlemmarna

�       Övning: Heta stolen
Det fi nns olika sätt att arbeta i en styrelse. Gör en Heta stolen-övning 
kring styrelsens uppgifter och prata ihop er om hur just ni vill ha det i er 
styrelse.

Gruppen sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående 
kring temat. Deltagarna ska nu ta ställning till påståendet genom att 
antingen ställa sig upp eller sitta kvar. Den som instämmer i påståendet 
sitter bekvämt kvar på sin stol. För den som inte håller med blir stolen så 
”het” att de måste byta plats med en annan deltagare. Se till att det fi nns 
en tom stol i ringen, ifall det endast är en person som inte håller med 
påståendet.

När alla har tagit ställning kan ledaren be några av deltagarna att 
berätta om sitt val. Se gärna till att både någon som tagit ställning mot 
och någon som tagit ställning för får komma till tals i samtalet. Gå sedan 
vidare med nästa påstående. 
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 Påståenden
•  Styrelsemötena ska vara roliga.
•  Man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna göra uppgifter 

för föreningen.
•  Det viktigaste uppdraget för styrelsen är att fatta beslut.
•  Styrelsens ordförande leder alltid styrelsemöten.
•  Styrelsens arbete sker på styrelsemötena.
•  Styrelsens uppgift är att uppfylla medlemmarnas önskemål.
•  Inom styrelsen fi nns en tydlig ansvarsfördelning.

ǩ Samtal
•  Vad är styrelsens uppgift i er förening? Prata med varandra två och 

två. Berätta sedan för varandra i storgrupp. Försök tillsammans att 
komma överens om några gemensamma punkter.

•  Att vara vald av medlemmarna att arbeta i styrelsen är ett stort 
förtroende och ett stort ansvar. På vilket sätt vill ni leva upp till det 
förtroendet? Vad innebär styrelseuppdraget för er? Fundera först 
enskilt och skriv ner dina tankar. Dela sedan dina tankar med övriga i 
gruppen.

•  I styrelsen fördelas arbetet mellan olika roller. Det vanliga är att det 
fi nns en ordförande, en sekreterare och en kassör. I en del styrelser 
turas man istället om att skriva protokoll. I en styrelse kan det även 
fi nnas andra roller. Det kan till exempel fi nnas en informationsansva-
rig som ansvarar för informationen till medlemmarna. Det kan också 
fi nnas en stämningsunderlättare som ansvarar för att underlätta 
stämningen på möten genom att se till att man tar paus och kanske 
leker en lek för att få ny energi när diskussionen drar ut på tiden. 

•  Vilka olika roller behöver ni i er styrelse? 

ǽ Lär er mer
”En styrelse som gör skillnad – om styrelsens roll från idé till resultat”, är 
ett material från Sensus om styrelseutveckling. Materialet kan  beställas 
från Sensus: startaforening.nu/skillnad
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5. Medlemmar

Medlemmarna är föreningens hjärta. Föreningar fi nns till för sina 

medlemmar och utan medlemmar fi nns inte föreningen. 

Medlemmarna ska känna att de är viktiga och behövs i fören-

ingens arbete. Det ska också vara lätt för medlemmarna att på-

verka och utveckla föreningen. Om medlemmarna trivs och kän-

ner gemenskap stannar de i föreningen och det är lätt att få nya 

medlemmar. 

Styrelsen har en viktig uppgift i att se till att informationen till 

medlemmarna om vad som händer i föreningen fungerar. Styrelsen 

ansvarar också för att bjuda in till möten eller andra aktiviteter där 

medlemmarna kan mötas.

Medlemmar och delaktighet
Föreningslivet ses ofta som en viktig skola i demokrati. Detta beror på medlem-
marnas möjligheter att kunna påverka föreningen genom principen ”en medlem, 
en röst”. Målet är att medlemmarna ska ha stora möjligheter att komma med 
förslag och påverka föreningen. Föreningslivet har en demokratisk tradition. 
Men demokratin utvecklas hela tiden i föreningarna genom nya metoder och nya 
sätt att arbeta.  

För att medlemmarna ska kunna vara delaktiga i en förening är det viktigt 
med en bra kommunikation. Medlemmarna måste få information om vad som 
händer i föreningen, om de beslut som fattas i styrelsen. Många föreningar väljer 
i dag att presentera informationen på sin hemsida. 

Men det räcker inte med information för att skapa delaktighet och gemen-
skap i en förening. Det är också viktigt att medlemmarna bjuds in att delta i 
fören ingen – via aktiviteter, planeringsmöten och så vidare. Medlemmarna är 
föreningens viktigaste tillgång. De som har valt att bli medlemmar i en förening 
har ofta tankar och idéer om vad föreningen bör göra och hur den bör fungera. 
Därför är det viktigt att skapa möjligheter för medlemmarna att dela med sig av 
sina tankar och idéer. Detta kan göras på olika sätt – digitala forum, medlems-
träff ar, temadagar. Det är bara fantasin som sätter gränser! 
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Alla medlemmar kan och vill inte vara aktiva. En förening kan ha både aktiva 
och passiva medlemmar. Aktiva medlemmar är de som på något sätt deltar i för-
eningens aktiviteter eller är förtroendevalda, till exempel sitter med i styrelsen. 
De som är passiva medlemmar stödjer föreningen på annat sätt, till ex-empel 
genom medlemsavgift eller andra gåvor. 

�       Övning: Heta stolen
Gör en Heta stolen-övning om medlemmar. Gruppen sitter på stolar i en 
ring. Ledaren läser upp ett påstående kring temat. Deltagarna ska nu ta 
ställning till påståendet genom att antingen ställa sig upp eller sitta kvar. 
Den som instämmer i påståendet sitter bekvämt kvar på sin stol. För den 
som inte håller med blir stolen så ”het” att personen måste byta plats 
med en annan deltagare. Se till att det fi nns en tom stol i ringen ifall det 
endast är en person som inte håller med påståendet.

När alla har tagit ställning kan ledaren be några av deltagarna att ut-
veckla sitt ställningstagande. Se gärna till att både någon som tagit ställ-
ning mot och någon som tagit ställning för får komma till tals i samtalet. 
Gå sedan vidare med nästa påstående. 

Påståenden
•  Vi behöver bli fl er medlemmar för att stärka föreningen.
•  Som medlem får jag regelbunden information om vad som händer  i 

föreningen.
•  Som medlem är det lätt att engagera sig i föreningens arbete och 

 hjälpa till med olika aktiviteter.
•  Som medlem är det lätt att uttrycka sina åsikter.
•  Jag känner någon jag också tror skulle vilja gå med i föreningen.
•  Jag skulle vilja engagera mig mer än jag gör nu.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Varför är det bra att ha medlemmar?
•  Vad gör ni nu för att rekrytera fl er medlemmar? 
•  Hur kan ni göra för att rekrytera ännu fl er medlemmar?
•  Hur fångar ni upp och tar vara på det engagemang som fi nns hos era 

medlemmar?



35

Lär er mer:

ǭ Film
Titta på Sensus material ”Engagera fl era”. Materialet består av åtta korta 
inspirationsfi lmer att refl ektera över: startaforening.nu/engagera

ǽ Boktips
•  Möteskokboken är ett material om hur vi skapar eff ektiva möten med 

stor delaktighet.
•  Möteskokboken I, Grunderna för att skapa eff ektiva möten, Erik 

Mattson, Anna Jöborn, Ordrum 2009. 
•  Möteskokboken II, Metoder för att skapa eff ektiva möten, Erik 

Mattson, Anna Jöborn, Ordrum 2009.
Böckerna kan beställas på startaforening.nu/moteskokboken. Där fi nns 
även fl er material om hur man kan göra annorlunda och eff ektiva möten.
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6. Verksamhet

Föreningen måste bestämma vad den ska göra – vilken verksam-

het den ska ha. För att komma fram till detta kan det vara bra att gå 

tillbaka och tänka över syftet med föreningen. Fundera på varför ni 

bildade föreningen och vad ni vill åstadkomma.

Fundera på vad som behövs för att genomföra det ni vill göra. 

Det kan vara pengar men också personer med olika kunskaper 

och engagemang i olika frågor. Det är viktigt att så många som 

möjligt av medlemmarna kan vara med och tycka till om förening-

ens verksamhet. Man kan göra på fl era sätt ett sätt är att bjuda in 

till ett medlemsmöte där alla får komma med idéer. Utifrån detta 

gör styrelsen sedan förslag på en verksamhetsplan som är de akti-

viteter föreningen ska göra under ett eller två år framåt.

Föreningens verksamhet
På årsmötet beslutar medlemmarna om riktlinjerna för vad föreningen ska ägna 
sig åt eller arbeta för. Det görs genom att besluta om den verksamhetsplan som 
styrelsen har föreslagit. Verksamhetsplaner kan se väldigt olika ut, beroende 
på föreningens mål och syften och hur stor föreningen är. Det gemensamma är 
att verksamhetsplanen är ett sätt att följa föreningens arbete. Den är även ett 
dokument som hjälper styrelsen i dess arbete mellan årsmötena. Förutom en 
verksamhetsplan, som ofta är ett dokument som sträcker sig över ett eller två 
år, kan föreningen också ta fram mer långsiktiga visioner för verksamheten. Det 
behöver även fi nnas en budget kopplad till verksamhetsplanen där det bestäms 
vad olika saker får kosta.

Verksamheten i föreningen ska uppfylla föreningens idé och syfte. Detta är 
viktigt att tänka på när verksamhetsplanen tas fram. Verksamheten kan bestå 
av direkta aktiviteter, till exempel att en fotbollsförening arrangerar fotbollsträ-
ningar. Men fotbollsföreningen kan också genomföra andra aktiviteter för att få 
in pengar till föreningen. Många föreningar ordnar loppmarknader och liknande 
för att kunna fi nansiera den så kallade ”kärnverksamheten”. Kärnverksamheten 
är de aktiviteter som mer direkt uppfyller föreningens syfte. 

Styrelsen är ansvarig för att verksamhetsplanen genomförs. Men styrelsen 
behöver inte göra allt arbete själv. Ett bra sätt att fördela arbetet på fl er medlem-
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mar är att bilda olika arbetsgrupper för olika aktiviteter. I arbetsgrupperna kan 
både personer från styrelsen och övriga medlemmar hjälpas åt att genomföra det 
man har kommit överens om. Ett bra sätt är också att dela upp verksamhetspla-
nen i mindre delar, och göra det tydligt  vem som är ansvarig för olika aktiviteter 
och när olika saker ska göras. Planeringen följs sedan upp regelbundet.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Gå tillbaka och fundera över syftet med er förening. Varför bildade ni 

föreningen? Varför fi nns den till? Vilka behov ska den tillgodose? 
•  Vad ska föreningen åstadkomma under det närmaste året?
•  Vilka resurser fi nns det för att kunna genomföra detta? Det kan vara 

ekonomiska resurser men även kunskap, engagemang, tid med mera.

�       Övning: Hur kan föreningens år se ut? 
Rita upp en planeringskiss med årets månader. Planera in de aktiviteter 
som ni redan vet ska genomföras i föreningen.
Att rita in på skissen:
•  När är nästa årsmöte?
•  När ska ni ha träff ar för medlemmarna? 
•  Hur ofta ska styrelsen ses? 
•  Finns det några övriga aktiviteter som ni redan har bestämt? När ska 

de i så fall äga rum? 

 Gör en riktig bild på planeringscykeln med månader etcetera. 
Fundera utifrån planeringsskissen över året:
•  Verkar det rimligt?
•  Vilka saker kommer styrelsen att arbeta med och vilka saker 

 involverar även andra medlemmar?

 Detaljplanering
Bryt ner verksamhetsplanen och planeringen för året i mindre delar. 
På så vis blir planeringen mer konkret.

Så här kan det till exempel se ut:
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Aktivitet Ansvarig Klart 

Loppmarknad Yasin och Emma 5 december 

Infobrev till medlemmarna Peter 18 augusti
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7. Samverkan för utveckling

Många föreningar är ganska små. För att  kunna genomföra det 

man vill är det  viktigt att samarbeta med andra som har  samma 

intresse. Det kan vara andra föreningar,  kommunen eller företag. 

För att samverkan ska fungera bra är det viktigt att man lär kän-

na varandra. Man behöver söka lösningar som båda föreningarna 

vinner på. 

Man kan samarbeta kring olika saker. Det viktiga är att samarbe-

tet stärker båda föreningarna. Det ska också öka deras möjligheter 

att hitta lösningar på de samhällsproblem som fi nns.

Samverkan som stärker
Vi lever i en värld som förändras snabbt. Vi ser allt mer samverkan mellan fören-
ingar, företag, politiska partier, kommuner och länder.

Det fi nns många sätt att förklara vad samverkan innebär. Man kan säga att 
samverkan är när olika aktörer handlar för en gemensam sak. . Ett exempel på 
samverkan kan vara att ett par eller fl era föreningar och deras medlemmar har 
ett utbyte av erfarenheter. Föreningarna kan även samverka kring ett projekt, där 
man tillsammans söker pengar utifrån. Samverkan kan också ske mellan fören-
ingar och statliga myndigheter, kommuner och företag.

För att samverkan ska fungera bra behöver de olika parterna lära känna 
varand ra. Man behöver lära sig hur de andras organisation fungerar och vilka 
uppdrag de har. Vissa saker kanske är lika hos de olika parterna, men en del är 
säkert olika. Om man väljer att samverka med andra, behöver de som leder för-
eningen värdera samverkan högt. Det är viktigt att veta vilka behov och förut-
sättningar den egna föreningen har. Men man måste även se till de gemensamma 
behoven, hos dem som samverkar. 

Samverkan mellan föreningar kan göra båda föreningarna starkare och hjälpa 
dem att uppnå sina syften. Det kan även stärka föreningarnas möjligheter att 
tillsammans bidra till samhällsutvecklingen. För att vara framgångsrik som för-
ening är det nödvändigt att samarbeta med andra. De föreningar som i framtiden 
vågar samverka och bygga nya allianser för att tillsammans söka lösningar på de 
samhällsproblem som fi nns kommer att lyckas bäst.
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Tänk vinna-vinna
Leta efter lösningar som är bra för alla parter. Gör vinna-vinna-överenskommel-
ser. Det vill säga att man försöker lösa saker så att alla som samverkar känner att 
de vinner något på att samarbeta. Den som ger den får. 

Samverkan – sök synergi
Resultatet av samverkan blir ofta mer än summan av delarna. Ett samarbete som 
har ett tydligt syfte kan uppnå mer än om enskilda individer, eller föreningar, 
arbetar var för sig. Samarbete ger även ofta oväntade positiva resultat som man 
kanske inte hade förväntat sig.

Goda exempel på samverkan

Trygga Möten 
Trygga Möten är ett samverkansprojekt mellan Scouterna och KFUM. Projek-
tet vill stärka ledare att agera när barn och unga far illa. Målet med projektet är 
även att barn och unga i alla fritidsverksamheter ska bli mer medvetna om sina 
rättigheter. De ska bli mer aktiva i att förebygga övergrepp och mobbning, utan 
att de vuxna backar från sitt ansvar. Från och med 2013 är det obligatoriskt för 
alla scoutledare att gå en utbildning om Trygga Möten. Utbildningen fi nns även 
för idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare. Projektet tar fram aktivi-
teter och övningar för olika åldersgrupper. Man tar även fram fi lmer, en app och 
en Trygga Möten-certifi ering. Trygga Möten ska leda till tryggare bemötande i 
frågor om mobbning. Även ledare för annan ideell verksamhet för unga kommer 
kunna ta del av resultaten av Trygga Möten.

Salaams vänner  
Salaams vänner är ett unikt samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen 
(KrF). Projektet ska lyfta fram de budskap om fred som fi nns både i den kristna 
och i den muslimska tron. På så sätt kan de olika religionerna bli en grund för 
fredsbygge, istället för konfl ikt.

Inom projektet Salaams vänner har drygt 40 unga personer utbildats till 
workshopledare i religionsdialog och konfl ikthantering. Ungdomarna har bland 
annat hållit workshops i skolor och på fritidsgårdar runt om i landet.

Projektet Salaams vänner vill utmana uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”. 
Den uppdelningen fi nns ofta mellan personer med olika religiösa uppfatt ningar 
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eller mellan troende och icke troende. Genom samtal om olika religioners 
fredsbudskap och om människors lika värde försvinner uppdelningen. Projektet 
Salaams vänner är avslutat men de utbildade workshopledarna fortsätter att åka 
runt på skolor och i föreningar för att hålla workshops.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Samverkar er förening redan nu med någon annan förening eller 

andra aktörer?
•  Har föreningen några kontakter som kan leda till samverkan? Till 

exempel med andra föreningar, kommunen, näringslivet eller med 
någon myndighet?

�       Övning: Vem kan ni samverka med?
Rita upp en ”karta” på aktörer i föreningens omvärld som ni tror det 
skulle vara bra att samarbeta med. 

Fundera på:
•  Vad skulle ni samarbeta kring?
•  Varför skulle ni samarbeta? Fundera utifrån en vinna-vinna situation. 

Vad skulle ni bidra med och vad skulle ni få? Vad skulle de andra få av 
att samverka med just er?

•  Vilken eller vilka av aktörerna är mest möjliga att samverka med?
•  Vilka vill ni starta med? 
•  Vad blir nästa steg för att komma igång med samverkan?

ǭ Lär er mer
Läs om de båda exemplen på lyckad samverkan:
•  Trygga Möten startaforening.nu/tryggamoten
•  Salaams vänner startaforening.nu/salaamsvanner
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8. Finansiering

En förening behöver ofta pengar för att kunna genomföra sin verk-

samhet. Verksamheten behöver fi nansieras.

För att kunna fungera långsiktigt är det viktigt att tänka både på 

intern fi nansiering och extern fi nansiering. 

Intern fi nansiering kan till exempel vara att föreningen får in 

pengar genom medlemsavgifter. Föreningen kan också genomfö-

ra olika aktiviteter som loppmarknader, stödfester med mera där 

pengarna som kommer in går till föreningens verksamhet. 

Extern fi nansiering kan till exempel vara föreningsbidrag från 

kommunen eller olika projektmedel som man har ansökt om.

Egen fi nansiering
Att bedriva verksamhet i en förening kräver oftast pengar. Det kan handla om 
hyra för den lokal där föreningen har sina träff ar, utgifter för att genomföra 
kurser och läger eller för att köpa material. Ett sätt att få in pengar till förening-
ens verksamhet är med hjälp av så kallad intern fi nansiering. Medlemsavgifter 
och andra avgifter som medlemmarna betalar för exempelvis kurser är en sorts 
intern fi nansiering. Föreningen kan även genomföra olika aktiviteter där det 
främsta syftet är att få in pengar.

Vissa aktiviteter kan kräva speciella tillstånd. Kontakta er kommuns kultur- 
och fritidsförvaltning för att få veta vilka regler som gäller.

Exempel på aktiviteter för att få in pengar till föreningen:
• Stödfester
• Loppmarknader
• Försäljning av exempelvis kakor, strumpor, kalendrar osv
• Arrangemang med inträdesavgift, som fi lmvisning, föreläsningar med mera
• Lotterier

Projektfi nansiering

Vad är ett projekt?
Att arbeta i projekt kan vara ett bra sätt för föreningen att utveckla sin verksam-
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het och genomföra det man vill. Projektformen ger också ökade möjligheter till 
extern fi nansiering. Genom att få pengar utifrån får föreningen möjlighet att 
genomföra det man vill göra.

Ett projekt ska vara väl avgränsat i tid, kostnad och omfattning. Det ska också 
ha ett eller fl era bestämda och mätbara mål. Projekt ska drivas utanför den ordi-
narie verksamheten.

Ideella föreningar kan ofta söka projektfi nansiering från off entliga institutio-
ner (som till exempel stat eller kommun). De kan även söka från sina riksorga-
nisationer eller stiftelser som ger stöd i syfte att lösa olika samhällsproblem. För 
att söka pengar till ett projekt behöver föreningen ha en tydlig idé om vad man 
vill göra. Det gäller att matcha sin förenings behov med samhällets behov och 
därmed bidra till samhällsutveckling.

Projektplanering

Samarbete
Projekt genomförs oftast i samarbete mellan fl era olika organisationer. Alla 
projekt börjar med en projektplanering. Då undersöker man om man vill samma 
saker med projektet och om ett samarbete kommer att fungera och vara givande 
för båda parter. Projektet behöver även förankras i de olika organisationer som 
samarbetar. 

 Tänk på
•  Hur kan ert samarbete bli hållbart, och fungera länge?
•  Förankra projektet i de organisationer som samarbetar.

Syfte
Projektets syfte beskriver det problem som projektet vill lösa och varför det är 
viktigt. När föreningen gör sin ansökan för att få projektbidrag är det viktigt att 
kunna beskriva projektets syfte.

Man ska även göra en omvärldsanalys. Där tar man reda på vad andra redan 
gjort för att försöka lösa problemet/tillfredsställa behovet. 

 Tänk på
•  Syfte: Vilket problem vill ni lösa och varför?
•  Omvärldsanalys: Vad har andra redan gjort?
•  Redan under inledningsfasen behöver ni planera för hur arbetet ska 

kunna fortsätta efter att det ekonomiska stödet upphört.
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Mål
Ett projekt ska ha tydliga, avgränsade och mätbara mål. När projektet avslutas 
ska det vara möjligt att se vilka förändringar projektet har lett till. Redan när 
man planerar projektet är det viktigt att tänka igenom hur man ska mäta om 
projektmålen har uppnåtts. 

 Tänk på
•  Vad är det ni vill uppnå? 
•  När ska det vara genomfört? 
•  Hur ska ni kunna ta reda på om ni nådde målen? 

Målgrupp
Ett projekt ska ha en tydlig och avgränsad målgrupp. Målgruppen ska vara de 
människor som kommer att dra nytta av den förändring som projektet leder till. 
Ert projekt kommer kanske inte att nå alla ungdomar i hela världen, men däre-
mot alla i årskurs 6 i ett speciellt bostadsområde. En avgränsad målgrupp gör det 
lättare att mäta eff ekten av arbetet. Det ökar även förutsättningarna för att ni når 
de mål som ni har satt upp.

 Tänk på
•  Målgrupp: vilka kommer dra nytta av projektet?
•  Hur avgränsar ni målgruppen?

Verksamhetsplan och budget
När projektet planeras beslutar man också om vilka aktiviteter som ska genom-
föras för att projektets mål ska uppnås. Vid planeringen av verksamheten skriver 
man en verksamhetsplan. De fl esta aktiviteterna i verksamhetsplanen innebär en 
kostnad. Dessa kostnader ska fi nnas med projektets budget. 

 Tänk på
•  Vilka aktiviteter ska genomföras inom projektet?
•  Vad tror ni att aktiviteterna kostar att genomföra?
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Ansvarsfördelning
För att projektets mål ska uppnås är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning. 
Ansvaret ska fördelas mellan de organisationer som samarbetar. Ansvaret ska 
även fördelas internt, inom respektive organisation. Innan ett projekt startar 
måste man diskutera frågor som vem som gör vad, när och hur.

Det är viktigt att alla är på det klara med hur besluten fattas, och av vem. 
Kanske bildar ni en speciell gemensam arbetsgrupp med personer från de orga-
nisationer som samarbetar. Då kanske det är denna arbetsgrupp som själva fattar 
beslut om det som rör projektet. Det kan också vara så att ni bestämmer att alla 
beslut tas av föreningens styrelse.

 Tänk på
•  Vem gör vad?
•  När ska det göras?
•  Hur ska det göras?
•  Hur och av vem fattas besluten under projektets gång? 

Uppföljning och lärande
Uppföljning är viktig för att vi ska lära oss av våra framgångar och misslyckan-
den. Vad gick bra, vad gick mindre bra och varför blev det så? Uppföljningen är 
också viktig för att få fram underlag för rapportering bland annat till dem som 
har fi nansierat projektet. 

Planerad uppföljning innebär att man i förväg tänker igenom och listar när 
man ska följa upp projektet.  Man ska även planera hur (vilken metod som ska 
användas för uppföljningen), vem som ska göra den och varför. Det är också bra 
att tänka igenom vem man gör uppföljningen för och hur projektet och resulta-
ten ska kommuniceras. Det kan till exempel handla om att informera styrelse, 
medlemmar, fi nansiärer och så vidare.

 Tänk på
•  När ska uppföljningen göras?
•  Vilken metod ska användas?
•  Vem ska göra uppföljningen?
•  Vilka ska ta del av uppföljningens resultat?
•  Hur ska de kunna ta del av det?
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�       Övning: Hur får ni pengar till er förening?
•  Börja med att fundera på vad är det som kostar pengar i er förening? 

Hur ska ni få in pengar till detta?
•  Sätt er i mindre grupper och kom på så många idéer ni kan på hur ni 

kan få in pengar för att kunna genomföra det ni vill i föreningen. Just 
nu är alla idéer bra idéer! Skriv ner allt ni kommer på. Berätta för 
varandra i storgrupp.

•  Välj tillsammans ut fem idéer som ni tror att det är möjligt att 
 genomföra.

ǩ Samtal
•  Fundera enskilt först och samtala sedan med varandra.
•  Är det någon del av er verksamhet som ni skulle vilja genomföra i 

projektform? 

�       Övning: Testa att göra ett projekt
Testa er idé på vad ni skulle kunna genomföra i projektform. Använd de 
olika stegen i projektplaneringen som beskrivits ovan. Skriv ner några 
punkter för varje steg. Hoppa över de delar som ni ännu inte vet vad ni 
ska skriva om. 

Defi nition av ett projekt
Ett projekt…

… har en början och ett slut.
… ska bygga på ett samarbete mellan två eller fl era 

organisationer.
… ska vara förankrat i organisationen och i gruppen.
… ska ha ett tydligt mål och leda till en långsiktig förändring. 

Varje projektmål ska bidra till att det övergripande program-
målet uppnås. 

… ska ha en tydlig, avgränsad målgrupp.
… ska ha en tydlig ansvarsfördelning inom och mellan de 

 organisationer som samarbetar. 
…ska ha en verksamhetsplan och en egen budget. 
… ska följas upp både i lärande syfte och för rapportering. 
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Det här är en övning för att lära sig att tänka i projektform, så det måste 
inte bli ett färdigt projekt.

 Projektets olika steg
• Samarbete
• Defi nition av problemet
• Mål
• Målgrupp
• Verksamhet
• Budget
• Ansvarsfördelning
• Uppföljning och lärande

Testa också projektidén mot faktarutan ovan, ”Defi nition av ett projekt”. 
Stämmer er idé överens med defi nitionen av ett projekt?

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Är det möjligt att göra verklighet av era idéer från övningen ovan? 

Finns det någon av idéerna ni vill gå vidare med?
•  Är det någon eller några i gruppen som har erfarenhet av att arbeta 

med projekt? 
•  Vet ni någon som kan hjälpa föreningen att skriva en projektansökan?
•  Bestäm vilket som är nästa steg för att förverkliga ert projekt.

ǭ Lär er mer
På kommunens och länsstyrelsens hemsida brukar det fi nnas informa-
tion om vilka stiftelser som föreningar kan söka projektbidrag från. Det 
fi nns även nationella stiftelser och fonder. Här är några exempel:
•  Länsstyrelserna startaforening.nu/lansstyrelserna
•  Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond startaforening.nu/gv90 
•  Allmänna arvsfonden startaforening.nu/arvsfonden
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9. Om folkbildning

Folkbildning betyder att människor samlas, lär sig  saker och ut-

vecklas tillsammans. Folkbildning kan betyda att man får kunskap 

om ett speciellt ämne eller att man lär sig till exempel ett hantverk. 

Folkbildning ger också kunskap om samhället. Den är ett sätt för 

alla att vara med i utbildningen och i samhället. 

Folkbildningen har en lång historia i Sverige. På 1800-talet växte 

de första demokratiska föreningarna fram – de så kallade folkrörel-

serna. De kämpade för alla människors lika värde och rätt att tycka, 

tänka och uttrycka vad de vill. Därför blev folkrörelserna mycket 

viktiga för hur det samhället utvecklades i Sverige. Folkrörelserna 

skapade bibliotek, folkhögskolor och studieförbund, som är en del 

av folkbildningen.

Studieförbunden arbetar för att stödja föreningar till exempel 

genom studiecirklar, utbildningar och material. Det här materialet är 

ett exempel på det. 

Folkbildningens historia
Folkbildningen har en lång tradition i Sverige. Den moderna folkbildningens 
historia i Sverige börjar på 1800-talet då de första biblioteken och folkhögsko-
lorna startades. Folkbildningen hör ihop med framväxten av det Sverige som vi 
lever i idag. Folkbildningen växte fram ur viljan att verka för alla människors lika 
värde och lika rätt att tycka, tänka och uttrycka vad de vill. Tillsammans med de 
så kallade klassiska folkrörelserna – arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nyk-
terhetsrörelsen – har folkbildningen spelat en avgörande roll för utvecklingen av 
demokratin och samhället i Sverige.

Folkbildning har alltid varit en metod för att utjämna olika klyftor i samhället. 
Genom århundraden har människors gemensamma lärande handlat om att ”stär-
ka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och ofta att påverka och 
förändra förhållanden i samhället” (Folkbildningsrådet). Vägen från utanförskap 
och maktlöshet till delaktighet och egenmakt är densamma i dag som i går.

Folkbildning handlar om att människor möts för att utvecklas och lära till-
sammans. Alla ska kunna delta i folkbildningsverksamhet – oavsett vilka kun-
skaper ni har sedan tidigare. Inom folkbildningen får ni som individer delta på 
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era egna villkor, efter era egna behov och utifrån era egna förutsättningar. Men 
lärandet sker i grupp, tillsammans med andra. Vi lär tillsammans och alla som 
deltar bidrar, på sitt sätt och efter sin förmåga. 

Folkbildningen är en mötesplats för utveckling av såväl människor som kun-
skap. På så vis bidrar den till en stärkt demokrati och ett livslångt lärande. 

Den folkbildning som får stöd av samhället bedrivs i första hand av studie-
förbund och folkhögskolor. Studieförbunden arbetar främst med studiecirklar 
och kulturverksamhet. De stödjer föreningar i deras arbete bland annat genom 
studiecirklar, utbildningar och material. Hos studieförbunden kan du också hitta 
material om medlemsrekrytering, styrelsearbete, föreningsekonomi med mera. 

Fakta: Tio studieförbund
I dag fi nns det tio studieförbund i Sverige och Sensus är ett av dem. 
Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill 
 utvecklas. En plats för ökad kunskap och engagemang som stärker 
 samhället. Läs mer om studieförbunden på www.studieforbunden.se

Sensus verksamhetside
"Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i 
mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt 
engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbets-
former är studie- cirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete."

Fakta: Folkbildningens syfte och mål
Statens syfte med stödet till folkbildningen är att den ska bidra till:
att  stärka och utveckla demokratin
att  göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin  
 livssituation och skapa engagemang att delta i samhälls-
 utvecklingen
att  utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
 utbildningsnivån i samhället
 att  bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet
Målet med folkbildningen är att den ska ge alla möjlighet att tillsammans 
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället.
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�       Övning: Folkbildning
Vad betyder folkbildning för er? Skriv ordet ”folkbildning” på ett stort 
papper eller en whiteboardtavla. Låt alla i gruppen skriva ner det som 
dyker upp när ni ser ordet. När ni är klara kan ni diskutera det ni har 
skrivit.

ǩ Samtal
Fundera enskilt på frågorna först och samtala sedan med varandra.
•  Har du gått någon studiecirkel? Har du gått på folkhögskola? Hur 

upplevde du det?
•  Vilka folkhögskolor känner ni till? Vilka studieförbund känner ni till?
•  Vad tycker ni är skillnaden mellan sättet man lär sig i en studiecirkel 

och folkhögskola jämfört med utbildning i exempelvis skolan?
•  Läs faktarutan ”Folkbildningens mål”. Vad tycker du om dessa mål? 

ǭ Film
Titta på Sensus fi lm om folkbildning.  Den beskriver vad folkbildning 
är och vad folkbildningen har för betydelse i samhället. Filmen fi nns på 
startaforening.nu/sensus

Samtala med varandra efter fi lmen:
•  Vad tänker ni när ni har sett fi lmen?
•  Hur beskriver de olika personerna i fi lmen att det är att vara ledare 

för en studiecirkel?
•  På vilket sätt kan samhället bli bättre av att människor går i studie-

cirklar eller på andra sätt tar del av folkbildning?

Ǹ Lär er mer
•  På Folkbildningspodden kan ni lyssna till en diskussion om vad folk-

bildning kan innebära: startaforening.nu/podden
•  Läs Folkbildningsrådets beskrivning av vad folkbildning är 

startaforening.nu/folkbildning
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Ordlista
Listan både förklarar svåra ord i materialet som alla kanske inte känner till samt 
tar upp en del andra viktiga som ofta förekommer i föreningssammanhang

Absolut majoritet ........... mer än hälften av avgivna röster
Acklamation ..................... omröstning med ja/nej-rop
Adjungerad ....................... tillfällig ledamot
Ajournera.......................... avbryta sammanträdet
Ansvarsfrihet ................... godkännande i efterhand av styrelsens verksamhet
Beslutsmässig .................. när en styrelse uppfyller stadgarnas krav för att fatta 

beslut
Beslutsprotokoll ............. innehåller fattade beslut men ej diskussioner som 

 förekommit
Bildningsarena ................ plats där bildning sker
Bordlägga .......................... uppskjuta ett beslut till senare tillfälle
Budget ................................ plan för beräknade inkomster och utgifter
Dagordning ...................... lista på de ärenden som ska tas upp på mötet. 
Debitera ............................ påföra som skuld
Delegera ............................ överlåta rätten till någon att utreda eller besluta i något 

ärende
Ekonomisk redovisning en beskrivning av hur föreningens pengar har använts
Enhälligt ............................ beslut som alla röstande är ense om
Enkel majoritet ............... mer än hälften av rösterna
Firmatecknare ................ person som är behörig att underteckna i föreningens 

namn
Fullmakt ............................ befogenhet, t ex skriftligt intyg för rätt att göra bank-

uttag
Fyllnadsval ....................... val av ersättare för den som lämnat ett uppdrag
Föredragande .................. person som redogör för ett ärende
Förtroendevalda ............. av väljare utsedda personer, t ex styrelseledamöter
Ideell förening ................. en förening som drivs av en idé att vilja göra något 

 tillsammans men utan vinstsyfte
Ideologi ............................. grundläggande värderingar, samhällsåskådning
Idéburen ........................... något som drivs och bärs fram av en idé, till exempel en 

idéburen förening eller en idéburen ledare
Interimsstyrelse ............. styrelse tillsatt för kort mellantid, t ex vid förenings-

bildning
IOGT-NTO ....................... Sveriges största nykterhetsorganisation



58 

  

Justera ............................... godkänna protokoll
Justerare ........................... person som väljs för att kontrollera och godkänna pro-

tokollet
Konstituera ...................... fördela uppdrag inom styrelsen
Konstituerande möte .... föreningens första årsmöte eller styrelsens första möte
Kooperationen ................ en form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna i 

kooperativet både äger och driver den verksamhet de 
behöver

Mandatperiod ................. den tid som en person är vald till sitt uppdrag
Medlemsmöte .................. ett möte där föreningens alla medlemmar bjuds in
Medlemsrekrytering ..... försöka få fl er personer att bli medlemmar i föreningen
Motion ............................... skriftligt förslag från medlemmarna t ex till ett årsmöte
Nominera .......................... föreslå kandidater till ett uppdrag eller en post, till 

exempel i styrelsen
Ordningsfråga ................. ärende som kan tas upp när som helst under ett sam-

manträde, t ex för att lämna sakupplysning eller anmär-
ka på ordförandens sätt att leda mötet

Paragraf ............................. del av lag, protokoll eller avtal
Projektansökan ............... ansökan till fi nansiär med komplett projektplan och 

budget
Projektgrupp ................... de personer som tillsammans med projektledaren 

 arbetar för att nå projektets mål 
Projektmål ........................ det eller de mål som ska uppnås för att syftet/eff ekt-

målen uppfylls. Kan delas upp i delmål.
Projektrapport ................ slutrapport/projektredovisning slutrapport av pro-

jektet som innehåller gjorda erfarenheter, uppnådda 
resultat och en beskrivning av hur projektet övergår i 
ordinarie verksamhet

Stadgar .............................. regler, ”föreningens lag”
Streck ................................. avslutar talarlistan för att debatten inte ska fortgå i 

obegränsad tid
Studiecirkel ...................... när en grupp personer träff as regelbundet för att lära 

sig något tillsammans
Suppleant .......................... ersättare för ordinarie ledamot
Syfte ................................... beskrivning av vad man vill uppnå med en förening 

eller ett projektet – ett framtida önskat läge
Utslagsröst ....................... ordförandes rätt att fälla avgörande vid lika röstetal i en 

omröstning
Valberedning ................... en grupp personer som fått i uppgift att föreslå 

 kandidater till poster och uppdrag



Verksamhetsplan ............ föreningens nedskrivna plan på de aktiviteter den ska 
genomföra

Vetorätt ............................. möjlighet att stoppa förslag oberoende av majoritets-
förhållande

Verksamhetsberättelse..beskrivning av den verksamhet föreningen har haft 
under till exempel det senaste året, årsredogörelse

Vidimera ........................... intyga
Votering ............................ rösträkning, den kan ske öppet genom handuppräck-

ning – eller slutet med röstsedlar
Yrka .................................... föreslå
Årsberättelse ................... årsredogörelse från styrelse, verksamhetsberättelse
Övriga frågor ................... punkt på föredragningslistan då nya frågor får tas upp


