
Allt ni behöver veta och lite till för att 
skapa en levande idrottsförening!



FIRMATECKNARE den person som ensam eller tillsammans med annan 
i föreningen är behörig att teckna föreningens firma, till exempel betala 
räkningar eller ingå avtal.

JUSTERARE efter ett styrelsemöte läser någon annan än sekreteraren igenom 
protokollet och kollar så att allt stämmer, är allt korrekt skriver hen sedan under.

KASSÖR den som ska hålla ordning på pengarna, kvitton, inkomster och utgifter. 
Med fördel någon som är 18 år fyllda så att hen kan öppna upp ett bankgiro.

NORMALSTADGAR Skolidrottsförbundet har tagit fram en mall på stadgar 
som vi kallar för våra normalstadgar. I dessa ingår de regler en förening behöver. 
Föreningen får själva bestämma hur stadgarna ser ut men normalstadgarna är en 
bra mall att ha.

ORDFÖRANDE den som leder styrelsens möten, vald på årsmötet.

PARAGRAF ett numrerat avsnitt i ett protokoll som brukar förkortas såhär: §

PROTOKOLL en skriftlig redogörelse för ett möte som vanligtvis görs 
av sekreteraren.

SEKRETERARE person som har till huvuduppgift att skriva protokoll på ett möte. 

STADGAR föreningens regelbok. Här står vilka regler som gäller för föreningen, 
till exempel hur beslut fattas och varför föreningen finns. Det är på årsmötet 
stadgarna antas.

STYRELSE den grupp som tar alla beslut och bestämmer när årsmötet inte är 
samlat. Det är årsmötet (medlemmarna som samlats) som bestämmer vilka 
som ska sitta i styrelsen. En styrelse ska ha en ordförande, sekreterare, kassör och 
valfritt antal ledamöter.

VALBEREDNING letar efter lämpliga styrelsemedlemmar och lägger fram 
förslag på styrelse för medlemmarna.

ÅRSMÖTE det är på årsmötet som alla medlemmar kan bestämma och rösta om 
stadgar, hur styrelsen ska se ut och vad föreningen ska göra. Därför är det viktigt 
att få medlemmarna att komma på årsmötet.

På forening.se 
hittar du en komplett ordlista 

på alla tänkbara begrepp
 du kan behöva.

• Syftet med er förening • Hur stadgarna ska se ut
• Vad ni vill göra • Vilka som ska sitta i styrelsen
• Vad föreningen ska heta

Samla ett gäng intresse-
rade till ett första möte, 
ett så kallat bildandemöte.

Det räcker att ni är 
några som vill idrotta och 

som vill göra det tillsammans under 
organiserade former och bestämmer att 

ni är en förening och vad ni ska heta. 
För att sedan bli medlem i ett 

förbund krävs också lite 
administration.





När ni ska ha ert första möte och bilda er förening, 
ha gärna med ert vuxenstöd. Hen ska hjälpa er med 
praktiska saker och stötta er i föreningen. 
Vuxenstödet blir förslagsvis kassör i styrelsen.

På skolidrott.se under ”Bilda skol-IF” hittar ni 
både en mall för protokollet och normalstadgar 
för skol-IF. Läs igenom stadgarna, ändra och 
 lägg till så att de passar just er förening.

Glöm inte 
att skriva 

under!

på bildande-

MÖTET
• Ordförande, sekreterare, kassör och andra ledamöter.
• Föreningens namn.
• Hur många som ska sitta i styrelsen och i valberedningen.
• Stadgar, dessa blir föreningens regelbok, kika på ’Normal-

stadgar’ under ’Bilda skol-IF’ på skolidrott.se
• En administratör, denna ska skicka in ansökan och  

sedan ansvara för IdrottOnline.
• Vad ni ska ha för medlemsavgift. Även om medlems- 

   avgiften är 0 kr är det viktigt att bestämma hur man  
    ska bli medlem.

BESTÄM

Välj en sekreterare som 
skriver ner allt ni bestämmer i ett pro-

tokoll. Sedan skriver ordförande och sekretera-
ren på med sitt namn på protokollet, för att visa att 

det som står är rätt och riktigt. Ni kan även ha en justerare 
som kollar protokollet en extra gång och skriver på. Protokollet 

sparar ni för att kunna skicka en kopia till Skolidrottsförbundet. 

Tänk på att det är bra att ha en 
blandad styrelse med olika åldrar, 

kön, bakgrunder och idrotts-
intresse så att föreningen

 känns öppen för alla!



Fyll i ansökan 

på skolidrott.se
Medan ni väntar på att ansökan ska godkännas filar ni på era 
aktiviteter. Är ni redan igång så fortsätter ni bara som vanligt!

Visste du?
Att bilda en förening är att bilda en juridisk person. 

Det innebär både skyldigheter och rättigheter. 

Ta hand om er förening, se till att ha regelbundna 
möten och lyssna på era medlemmar!

Passa på att fixa eget 
bankgiro eller plusgiro.  

Den som gör detta måste 
ha fyllt 18år.

Öppna IdrottOnline!
När föreningen blivit godkända startar ni upp 
er IdrottOnline-sida. Den behöver ni för att 
lägga in medlemsregister, göra ansökningar 
om bidrag och för att sköta er egna hemsida. 

GÖR SÅ HÄR: 
- Aktivera på www.idrottonline.se        
- Välj ’Om IdrottOnline’  
- Välj ’Aktivera IdrottOnline’

NÄR NI FÅTT ERT INLOGG:
- Logga in
- Lägg in medlemmar
- Sök Nystartsbidrag via Idrottslyftet
- Sök LOK-stöd för alla era aktiviteter

Låt flera i styrelsen hjälpa vuxenstödet med IdrottOnline.

LOK-stöd = Lokalt aktivitetsstöd som kan sökas för de flesta 
av era aktiviteter. Läs mer om LOK-stöd och andra bidrag på 

skolidrott.se -> ’För föreningen’ -> ’Ekonomiskt stöd’



• Ett eller flera engagerade 
 vuxenstöd som vill stötta skol-IF.
• En rektor som uppskattar skol-IF och ger bra 
 förutsättningar för vuxenstödet genom att t.ex. ge viss 
 tid i tjänsten åt uppgiften att vara ett stöd i föreningen.
• Förståelse och kunskap om skol-IF och vuxenstödets uppdrag   
 hos all skolpersonal. 
• Aktiviteter som skapar vi-känsla och samhörighet som gemensam  
 logga, profilkläder, medlemskort, utflykter, kickoff.
• Engagerade unga som får växa i sin roll som ledare.
• Positiva och välinformerade föräldrar. Ge dem chansen att 
 engagera sig i skol-IF!

Det finns fyra punkter som hjälper er förening att vara 
aktiv och levande. Jobba efter dessa så kommer er för-
ening att blomstra!

• Föreningen har en styrelse bestående av unga 
medlemmar som stöttas av en vuxen.

• Föreningens medlemmar utbildas 
i föreningslära och ledarskap.

• Föreningen skapar former
 för demokrati och 

medlemsinflytande.

• Föreningen erbjuder 
medlemmarna 

kvalitativa, regel-
bundna och 
varierande 
aktiviteter.



Grafisk formgivning och illustration: 
Brandma’ designbyrå | www.brandma.se

Hemsida ———>  skolidrott.se

RING ———>  08-699 60 00

MEJLA ———>  forening@skolidrott.se

FB ———>  facebook.se/skolidrott

insta ———>  @skolidrottsforbundet

TWITTER ———>  @skolidrott

Ni kan även kontakta SISU Idrottsutbildarna som kan hjälpa er direkt 
på plats! sisuidrottsutbildarna.se och ert DF, distriktsförbund, som ni 
hittar via rf.se

När ni behöver tips, idéer, svar, stöttning med bildande, ansökan eller 
annan hjälp kontaktar ni oss!


