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Styrelsen

Olika uppgifter 

Föreningens styrelse väljs på årsmötet. Ofta 
står det i föreningens stadgar hur många 
personer (ledamöter) som ska finnas i 
styrelsen och vilka olika uppgifter de har.  

När man väljer personer till en styrelse så 
gör man ofta det utifrån 

 personlig lämplighet; alltså att de 
som väljs har erfarenheter, 
kunskaper och en personlighet som 
passar uppgiften, och 

 föreningens verksamhet; att de 
grupper som finns i föreningens 
verksamhet är representerade i 
styrelsen. 

De särskilda uppgifter som vanligtvis finns i 
en styrelse är ordförande, kassör och 
sekreterare. Sen kan styrelsen själva välja 
om det är några andra uppgifter som ska 
fördelas.  

 

Fundera på hur ni kan prata om uppdraget i 
styrelsen så att det både är tydligt vilket 
jobb det innebär, men så att det också 
väcker andras längtan efter att få vara med. 

 

Vilka kan sitta i en styrelse?  
Alla som passar in på någon av de två 
punkterna ovan kan väljas in i en styrelse. 
Det finns ingen nedre ålder då man inte kan 
sitta i styrelsen. Equmenia brukar dock 
rekommendera att de personer som blir 
firmatecknare för föreningen bör vara över 
18 år. Läs mer om detta under rubriken 
firmatecknare.  

Arbetsutskott 

I en styrelse kan man välja några personer 
ur styrelsen som är ett arbetsutskott (AU). 
AU har i uppdrag att förbereda frågor inför 
styrelsemöten, men de kan också få i 
uppdrag av styrelsen att hantera vissa 
frågor mellan styrelsemöten.  

AU består ofta av ordförande och två 
ytterligare personer. Ibland kan det 
underlätta om kassören är en av dessa, 
eftersom en del ekonomiska frågor kan 
komma upp.  

Tanken med att ha ett AU är att de ska 
underlätta för styrelsen. De ska redan innan 
mötet ha pratat igenom frågor, och sedan ge 
vidare den information som styrelsen 
behöver.  

Det kan också underlätta att ha ett AU om 
man behöver fatta snabba beslut. Det kan 
t.ex. gälla en fråga som man vet är aktuell, 

Att sitta i en styrelse är som att vara tränare för ett lag. Styrelsen arbetar med 
föreningens syfte och mål, och hjälper andra att bli så bra som möjligt. I styrelsen pratar 
man om hur man kan hjälpa till om det blivit bekymmer i någon grupp, och drömmer om 

vad man skulle vilja hända i framtiden. Styrelsen tar också beslut om hur man ska komma 
dit. En engagerad styrelse är den bästa förutsättning en förening kan ha! 
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men där man inte kan bestämma under ett 
styrelsemöte. Då kan AU få i uppdrag 
(mandat) att besluta om det på egen hand. 

Juridisk person 

En förening är en juridisk person. Det 
innebär att man är en grupp människor som 
är organiserade och har lagliga rättigheter 
och skyldigheter. Det betyder att 
föreningen kan ha skulder, skriva avtal, hyra 
lokaler, anställa folk och vara part inför 
domstol. 

Det är föreningen som betraktas som 
juridisk person, inte någon enskild medlem. 
Styrelsen är vald för att sköta detta ansvar 
på bästa sätt. Ansvaret är gemensamt i 
styrelsen.  

 

Firmatecknare 

Föreningens firmatecknare väljs i samband 
med styrelsens konstituerande 
styrelsemöte. En firmatecknare är den eller 
de som har rätt att teckna föreningens 
firma, alltså den som har rätt att ingå olika 
typer av avtal för föreningen. Det kan t.ex. 
handla om att vara den som har kontakt 
med banken, eller får göra större inköp för 
föreningens pengar. I många föreningar är 
det vanligt att man väljer ordförande och 
kassör som firmatecknare.  

Man kan välja firmatecknare “var för sig” 
eller “tillsammans i förening”. Om man 
väljer “var för sig” så innebär det att varje 
firmatecknare ensam får göra de saker det 
handlar om. Väljer man “tillsammans i 
förening” så behöver alla valda 
firmatecknare tillsammans t.ex. skriva 
under avtalet.  

Om man inte väljer några firmatecknare är 
det hela styrelsen som är det tillsammans.  

Det är viktigt att komma ihåg att 
firmatecknaren inte får göra vad som helst 
bara för att den är vald. Det är fortfarande 
styrelsen som beslutar och som ger ramar. 
T.ex. kan man besluta om vilka summor som 
firmatecknaren själv får fatta beslut om.  

När man har kontakt med banker, 
leverantörer och annat så kan de be om 
protokollsutdrag för att se vilka som är 
firmatecknare och har rätt att ingå avtal 
med dem.  

I Equmenia får vi ibland frågan om vilken 
ålder man ska vara för att vara 
firmatecknare. Egentligen finns det 
ingenting som säger att man behöver vara 
en viss ålder, men vi brukar säga att det kan 
vara bra om personen är över 18 år.  

Det finns ibland också frågor om vad som 
skulle hända om styrelsen eller 
firmatecknarna gör något fel. I grunden är 
det alltid är föreningen som står till svars 
när något händer, eftersom de har valt sin 
styrelse. Men om föreningen i sin tur inte 
ger styrelsen ansvarsfrihet så kan en nyvald 
styrelse välja att ta ärendet till domstol. Du 
kan läsa mer om det under rubriken 
ansvarsfrihet.  

Så här står det i boken “Juridikboken, för 
ideella föreningar”: 
“Något som präglar många ideella 
föreningar är förekomsten av unga, 
omyndiga styrelsemedlemmar. Det finns 
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inget hinder för att låta unga personer 
väljas till ledamöter i styrelser och de som 
är över 15 år kan bli skadeståndsskyldiga på 
samma sätt som en äldre styrelseledamot. 
Det är inte klarlagt i domstol om 
oaktsamhetsprövningen ter sig annorlunda 
för yngre styrelseledamöter eller om de kan 
få jämkat skadestånd.” 

Styrelseledamot 

En ledamot är (i det här fallet) en person 
som är vald att sitta i föreningens styrelse. 
Alla ledamöter i en styrelse är lika viktiga 
och har ett gemensamt ansvar för 
föreningen. I styrelsen väljs också vissa 
särskilda uppdrag. En del av dessa kan 
väljas på årsmötet, medan andra väljs i 
styrelsen. Som vice ordförande, sekreterare 
och kassör.  

Styrelsen kan också fördela andra 
ansvarsuppgifter. Här är några tips på vad 
som kan vara bra att fundera igenom: 

 Vem tar emot och öppnar post? 
 Vem har kontakt med anställda? 
 Vem har kontakt med församlingens 

styrelse? 
 Vem har ansvar för medlems-

registret Repet och 
statistikrapporter till Equmenia? 

 Vem ansvarar för att söka bidrag 
hos kommunen?   

 

 

  


