
ATT BILDA EN IDEELL FÖRENING - LATHUND 

 

Att gå samman i en förening är att samlas i gemenskap kring ett intresse eller en idé. 

 
Så här kan man göra om man vill bilda en förening: 
 

1. Bilda en tillfällig styrelse (interimsstyrelse). Den ska fungera fram till det första allmänna 

mötet då föreningens riktiga styrelse väljs. 

 

Den tillfälliga styrelsen ska förbereda allt praktiskt inför bildandet. 

 Förslag på stadgar (vilka regler som gäller för föreningen) 

 Förslag på vad föreningen ska heta 

 Förslag på hur stor medlemsavgiften ska vara 

 Förslag på vilka personer som ska väljas till styrelse vid det första allmänna mötet 

 Bestämma ett datum och bjuda in till ett allmänt möte då föreningen formellt bildas 

(konstituerande möte) 

 

2. Konstituerande möte 
På det första allmänna mötet ska alla som vill vara med ha samma möjligheter att diskutera och 

påverka vad som bestäms. På det här mötet väljer man styrelse och beslutar om stadgar (regler för 

föreningen) Man beslutar också vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara. 

 

Förslag till dagordning (frågor att ta upp vid mötet) 

 

 Välja en ordförande och en sekreterare för mötet 

 Välja en eller 2 justerare (Deras uppgift är att skriva under det färdiga protokollet för att 

intyga att det som står stämmer med vad som bestämdes.. Sekreterare och ordförande ska 

också underteckna protokollet). 

 Beslut om att bilda en förening och vilket namn den ska ha 

 Besluta om vad som ska stå i stadgarna 

 Besluta om medlemsavgift 

 Välja ordförande och övriga styrelsemedlemmar (fram till nästa årsmöte) 

 Välja revisorer (Man brukar välja 2 st som gemensamt kollar att föreningens ekonomi  

har skötts på ett korrekt sätt och att man följt stadgarna i övrigt också.  

 En valberedning (2-3 personer) är också bra. Uppgiften är att komma med förslag till 

personer som ska väljas på årsmöte. (Personerna ska vara tillfrågade innan de kan väljas). 

 

3. Organisationsnummer 

 

För att en förening ska kunna fungera självständigt måste den ha ett organisationsnummer. För att få 

detta ska man skicka en ansökan till Skatteverket. Organisationsnummret fungerar som föreningens  

personnummer. Ansökningsblankett hittar man på www.skatteverket.se 

 

4. Bankgiro/postgiro 
 

När man fått organisationsnummer bör man skaffa ett bank- eller postgiro. Detta krävs bl.a. för 

utbetalning av bidrag från kommunen.  

 

 

 

 



5. Kommunens föreningsregister 
 

Fritids-/kulturkontoret svarar för kommunens föreningsregister. Föreningen registrerar sig genom 

att fylla i en blankett. Föreningsregistret finns bl a på kommunens hemsida och kan om så önskas 

länkas till föreningens egen hemsida om man har en sådan. Föreningen ska vara registrerad i 

föreningsregistret för att ha möjlighet att söka kommunala bidrag. 

_______ 

 

 

 

Information om kommunala bidrag 

 

Allmänna bestämmelser för kommunalt föreningsstöd  
Föreningen ska vara av ideell karaktär samt ha stabilitet. Den ska ha antagit stadgar och valt styrelse 

samt bedriva en kontinuerlig verksamhet.  Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och 

vara öppen för alla som stöder dess ändamål och syften Man skall ta ut en årlig medlemsavgift samt 

ha ett medlemsregister. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som 

betalt den årliga medlemsavgiften. Undantag vad gäller medlemsavgift kan göras för byalag, som 

har som målsättning att utveckla och företräda en geografiskt begränsad bygd. 

 

Föreningen ska ha sitt säte i Dals-Eds kommun. Alternativt ska det klart framgå av föreningens 

stadgar att man verkar i flera kommuner varav Dals-Eds kommun är en, samt att man bedriver 

verksamhet i Dals-Eds kommun. Föreningen ska ha ett organisationsnummer och ett bank- eller 

postgirokonto. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

 

Förening som beviljats bidrag och/eller föreningslokal ska årligen inlämna verksamhets-berättelse, 

resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Förening som mottar bidrag 

godkänner samtidigt att kommunen har rätt att granska föreningens räkenskaper och övrig 

förvaltning. 

 

All ungdomsverksamhet ska ske i alkohol-, drog- och dopingfria miljöer. 

 

Undantag från bidragsgivning:  

Bidrag betalas ej till stödföreningar, supporterklubbar, jaktskytteföreningar,  skolidrottsföreningar, 

föräldraföreningar eller föreningar vid företag, industrier eller liknande. Studieförbundens 

verksamhet erhåller bidrag efter särskilda regler.  En verksamhet som bedrivs i samarbete mellan en 

förening och ett studieförbund kan endast få en typ av bidrag. 

 

 

Fritids- och kulturkontor  
Fritids- och kulturkontoret har hand om frågor rörande föreningsstöd, vissa lokalfrågor mm. 

Kontoret ligger vid Torget i samma lokaler som folkbiblioteket. Kontakta oss gärna i frågor som 

handlar om föreningar! 

 

Kontaktpersoner: 
 

Lena Edman                   0534-19068      lena.edman@dalsed.se 
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