
En viktig pusselbit 
 

Har du precis blivit invald i en styrelse? Grattis!  

Välkommen till gemenskapen i styrelsen och i föreningen! 

Du är en viktig pusselbit som får föreningen att fungera. Som styrelseledamot har du stora 

möjligheter att skapa goda förutsättningar för livslångt idrottande för nuvarande och 

framtida medlemmar. Idrott spelar en viktig roll både för enskilda individer men också för 

samhället i stort. I vår verksamhet är idrottaren i centrum och du som styrelsemedlem är 

väldigt betydelsefull för att se till att idrottarna har förutsättningar att kunna utöva sin idrott. 

Din åsikt har stor betydelse! Genom att vara styrelseledamot så har du stor möjlighet att 

påverka föreningens verksamhet och du bidrar till att skapa förutsättningar för föreningen 

att utvecklas och stärkas. Du får dessutom ofta möjlighet att utvecklas som person, både 

genom arbetet i föreningen men också genom utbildningar och konferenser som du får 

möjlighet att delta på tack vare ditt engagemang i styrelsen.  

Styrelsens sammansättning 

En styrelse kan se ut på olika sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många 

ledamöter styrelsen ska ha. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en 

sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. Det är 

föreningens medlemmar som väljer vem som ska presentera och leda föreningen och detta 

val görs under årsmötet. 

Årsmötet är medlemmarnas forum och det högsta beslutande organet för föreningen. På 

årsmötet ska bland annat styrelse och revisor väljas, årsredovisning fastställas samt 

ansvarsfrihet beviljas. 

Ordförande leder styrelsen och dess arbete och har huvudansvaret för styrelsens arbete. 

Ordförande är ofta firmatecknare tillsammans med kassören. 

 

Rollfördelningen i föreningar kan ibland vara lite knepig då en och samma person kan ha 

flera roller i föreningen. Det kan vara bra att tänka på att rätt roll ska utövas i rätt forum.  

 

Vad gör en styrelse? 

Styrelsen har i uppgift att förvalta föreningens tillgångar och leda föreningens verksamhet 

utifrån de beslut som årsmötet fattat samt representera föreningen i olika sammanhang. 

Styrelsen har inte alltid möjlighet att utföra allt som beslutas och behöver därför kunna 

delegera uppgifter samt säkerställa och följa upp att uppgifterna utförs.  

Styrelsen ansvarar också för att utforma en plan för hur föreningens utveckling kan främjas 

utifrån årsmötesbeslut och medlemmarnas önskemål. Styrelsens fokus bör i första hand vara 

strategiska och långsiktiga frågor, men det är vanligt att fastna i den vardagliga verksamheten. 

Det är därför viktigt att alla i styrelsen hjälps åt att fokusera på de frågor som ska prioriteras.  


