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Så här går det till att bilda en förening.

Varför bilda en förening?
En förening är en samling människor som i organiserad form bedriver
aktiviteter som man har stor glädje av. Många gånger är det en fördel att
vara organiserad verksamhet. Kommunen ger ofta stöd och bidrag till
föreningslivet. Självklart kan man bedriva aktiviteter utan att en förening
måste bildas. Många gånger uppkommer dock en önskan att bilda en ny
förening. Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarsåtagande.
Det uppkommer både ett administrativt och ett organisatoriskt
ansvarsfullt åtagande som många gånger kan kännas både tråkigt och
arbetsamt. Tänk därför först noga igenom varför ni önskar bilda en
förening.

Hur många måste man vara?
Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns
inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer,
varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.
Hur går man tillväga?
Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte inför vilket
man annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har
tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I
princip får man inte stänga ute någon från mötet.
Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som
röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur
fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och
justeringsmän/rösträknare).
Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut
förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden
har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som
bör vara minst följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
Val av mötesordförande
Val av protokollsekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista för mötet
Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
Fastställande av stadgar för föreningen
Fastställande av namn på föreningen
Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med
det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad.
För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett
protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som
har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det
av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.
För att bli registrerad hos fritidskontoret så skall stadgar, protokoll av bildande av
föreningen samt bilaga ”nyregistrering” lämnas in till fritidskontoret.

