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Watch it!s Metodkit  
Do it! – Starta en förening  
 
 
SYFTE 
En förening är ett gäng coola personer som har ett gemensamt intresse, en specifik idé eller vill göra 
något tillsammans. Alla har rätt att bilda en förening. Den största poängen med att bli en förening är att 
ni får ett organisationsnummer som gör att ni kan söka pengar. Annars går det ju finfint att va ett gäng 
coola personer som hittar på saker tillsammans ändå! Att fixa att bli en förening är inte svårt - allt ni 
behöver göra är att ha ett möte, skriva ett protokoll och skicka in en blankett.  
 
 
DETTA BEHÖVER DU 

• Ett gäng skönt folk 
• En idé eller vilja att hitta på något ihop  
• Någonstans att ha ett första möte 

 
 
INSTRUKTIONER 
 
STEG 1))  

• Tänk igenom “Vad vill vi göra?” och “Vilka är vi?”.  
• Samla alla som vill va med till ett första möte.  
• Tänk lite innan mötet på HUR mötet ska gå till för att det ska bli ett så demokratiskt och 

roligt möte som möjligt. Börja med att bestämma dagordning för mötet dvs vilka punkter ni 
ska prata om. Bestäm vem som ska hålla i mötet, dvs vem som håller koll på dagordningen 
och känner av när det är dags att gå vidare till nästa punkt.  

• Anteckna varje punkt ni diskuterar under mötet. Detta kommer att bli ert första protokoll 
som ni sedan ska använda när ni ansöker om organisationsnummer. Då måste följande 
punkter vara med: att föreningen har bildats och antagit ett namn, att stadgar har antagits, 
att styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen samt vem/vilka som är firmatecknare.  

• PS. Glöm inte ha roligt också :-) Till exempel leka en lek eller köpa lyxig fika. 
 
Förslag på punkter till första mötets dagordning:  

• Syfte: Varför vill ni starta en förening?  
• Aktiviteter: Vad ska ni göra i föreningen?  
• Namn: Bestäm ett namn på er förening.  
• Stadgar: En förening måste ha stadgar, där är föreningens syfte, regler och arbetssätt. Se 

guide här -> Bilaga: Att skriva stadgar 
• Årsmöte: Betäm när ni ska ha årsmöte, alla föreningar har årsmöte en gång per år.  
• Styrelse: Bestäm mellan 3-5 personer som väljs för ett år.  
• Kassör/firmatecknare: Besäm 1-2 personer som blir dem som har rätt att öppna ett 

bankkonto eller plusgirokonto. (Kan vara samma som styrelsen.) 
• Kontaktperson: Utse en kontaktperson till föreningen. (Kan vara vemsomhelst.) 
• Adress: Bestäm en adress dit brev till föreningen kan skickas, t ex någon av er 

medlemmars hemadress. 
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STEG 2)) 
Nu ska ni ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. Organisationsnummer är 
skattemyndighetens kontrollnummer och kan jämföras med vårt personnummer. För att ansöka 
fyller ni i och skickar in en blankett samt protokollet från det första mötet. Länk till blanketten; 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f
103821c58f680007104.html 
 
 
>>> Detta kan kännas ganska strikt och såna är reglerna för att starta en förening med 
organisationsnummer. MEN kom ihåg att när ni väl är en förening så är det helt upp till er att 
bestämma hur ni vill organisera er; till exempel om styrelsen ska ha makt på riktigt eller bara på 
pappret, hur ni tar beslut etc.  
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


