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Watch it!s Metodkit  
Do it! – Att skriva stadgar 
 
 
SYFTE 
Det är ju bra om alla i en förening har gemensamma tankar kring föreningens mål, vad föreningen 
ska göra och hur det ska göras! Om en förening vill ansöka om oranisationsnummer och pengar så 
måste dessa gemensamma tankar sammanfattas I något som heter stadgar. De är tyvärr ganska 
strikt och stolpigt men kan också gå ganska fort. Här är en liten guide för att underlätta!  

 
 
DETTA BEHÖVER DU 

- Föreningens medlemmar samlade under ett första möte 
- Papper och penna eller dator 

 
 
 
INSTRUKTIONER 
 
I en förenings stadgar ska ni ha med följande: 
 
>>> Föreningens namn   

• Vad vill ni att er förening ska heta?  
 
>>> Mål & vad ni vill göra i föreningen 

• Vad är ert mål med föreningen?  
• Vad ni ska göra I er förening? 

 
>>> Medlemskap 

• Vilka personer tänker ni kommer vilja va med?  
• Hur det ska gå till att bli medlem i föreningen och hur en gör för att lämna den? Kostar det 

något?  
• Vad har medlemmarna för rättigheter och skyldigheter?  
• På vilket sätt ska föreningen bestämma om vad det ska kosta att gå med (eller om det ska 

va gratis)? Oftast görs det på ett årsmöte.  
 
>>> Struktur 

• Hur vill ni organisera er? 
• Vill ni ha en grupp som kallar sig “styrelse”? Hur många ska det va I den gruppen I så fall? 

Hur väljs vem som ska va med I den gruppen?  
• Varje förening som vill ansöka om pengar måste ha en person som inte är medlem I 

föreningen som kallas “revisor”, den kollar att föreningen har använt pengarna till det 
föreningen lovat.  
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>>> Beslut 
• Hur vill ni bestämma saker i er förening när ni ses på årsmöten och andra medlemsmöten? 

Det kan vara att alla måste tycka att en sak är bra för att ni ska bestämma att det ska bli så, 
andra bestämmer att t ex fler än hälften måste va överens.   

• Ska ni rösta innan beslut? Genom handuppräcking (kallas öppen omröstning) eller genom 
att t ex skriva på lappar (kallas sluten omröstning)?  

 
>>> Föreningens möten & årsmöten 

• När och hur ska medlemmarna bli inbjudna till årsmötet och andra medlemsmöten? Det är 
vanligt att det görs minst två veckor före mötesdagen.  

• Hur lång tid före ett möte som medlemmarna måste skicka in förslag till styrelsen? 
Förslagen kan t ex handla om vad föreningen ska hitta på.  

 
>>> Verksamhetsår & räkenskapsår 

• En förening som ska söka pengar måste också redovisa dem för dem föreningen fick 
pengarna av. Det görs vanligtvis en gång per år och då I slutet av föreningens så kallade 
verksamhetsår eller räkenskapsår. Så ni ska egentligen bara sätta ett datum för när er 
förenings år börjar. Ofta följer det kalenderåret dvs 1 januari - 31 december eller någon 
annan indelning, till exempel 1 juli - 30 juni.  

 
>>> Om föreningen ska upphöra att finnas & ni skulle ha pengar kvar 

• Bestäm vad som ska hända med pengarna om ni inte längre vill ha er förening kvar och det 
finns pengar inom föreningen som inte är använda.  

 
>>> Ändra dessa stadgar 

• Skriv en rad om hur det ska gå till om det ska ändras något I dessa stadgar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTA GÄRNA OSS! 
Har du frågor eller tankar om hur Watch it!s Metodkit Do it! kan bli bättre eller vill du berätta för oss hur 
det gick när du gjorde någon av våra aktiviteter? Vi blir jätteglada för feedback!! 
 
Mail; info@watchitmalmolund.se 
Telefon; 0702662056 (Hilda Kraft) 
Hemsida; http://watchitmalmolund.se/ 
 
 
 
 


