
Notera att denna guide skrivs med utgångspunkt att det lagda stadgeförslaget 

går igenom i sin helhet på Gimles riksstämma i mars 2019. 

 

1. Det första steget innan man drar igång en bildandeprocess är att se till att ni är tillräckligt 

många som kandiderar till de poster som krävs. Följande är minimum för att bilda en 

distriktförening: 

-Ordförande 

-Vice Ordförande 

-Andre vice ordförande (valfritt) 

-Ordinarie ledamöter (minst 2, 3 om andre vice ordförande ej väljs) 

-Suppleanter (minst 2st) 

-Revisorer (2st) 

-Revisorsuppleant (1st) 

-Valberedare (minst 2st) 

 

Totalt behövs alltså 12 personer. Viktigt innan man skickar kallelsen är även att se till att alla 

är medlemmar. Är ni osäkra så kontakta medlemsansvarig i riksorganisationen.  

 

Fundera även på om ni vill ha en extern Bildandemöteordförande.  

 

2. När ni har beslutat datum för mötet är det dags att skicka första kallelsen. Denna ska skickas 

ut senast 30 dagar före mötet. 

Kallelsen anger tid och plats, och skickas till alla som är registrerade i distriktet. Här skickas 

även information om hur man kandiderar och nominerar folk till valbara poster. Dessa 

skickas till den lokala kontaktpersonen. 

 

3. Kandidaturer ska vara inne senast 20 dagar före mötet. Man måste vara medlem för att vara 

en godkänd kandidat.  

 

4. Dags att skicka den andra kallelsen. Den ska skickas senast 14 dagar före bildandemötet. Det 

som ska vara med i kallelsen är:  

-Dagordning 

-Valbara till styrelsen 

-Valbara till revisionen 

-valbara till valberedningen 

 

Notera att förslag till styrelse, revision eller valberedning inte bör skickas i andra kallelsen, 

utan presenteras på sittande möte. 

 

5. Dags för bildandemöte! Efter förhandlingarna är det dags för ett konstituerande 

styrelsemöte med den nyvalda styrelsen. Dagordning och protokollmallar finns att tillgå. 

Notera att en ansökan om ett bankkonto ofta är en relativt omfattande process som kräver 

en del förarbete, bl.a. särskilda krav på beslutsformulering som måste vara inskrivet i 

protokollet. Undvik därför onödigt arbete och undersök detta innan. 

 



6. Efter att det konstituerande mötet är färdigt behöver ni nu bara skicka ett justerat exemplar 

av bildandemötesprotokoll och konstituerande styrelsemötesprotokoll till riksorganisationen. 

Detta kan göras digitalt eller brevledes. Därefter kommer distriktets godkännande upp som 

en beslutspunkt på riksstyrelsens nästa styrelsemöte. 

 

7. Efter att ni blivit godkända av riksstyrelsen ska ni även registrera er hos skatteverket. Mer 

information om detta hittar ni här: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenid

eellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html 

 

8. Ansök om bankkonto. Följ respektive banks instruktioner.  

 

9. Klara! Ni är nu igång med föreningen, och kan påbörja styrelsearbetet. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html

