
Att växa tillsammans i en 
buddhistisk förening

Föreningskunskap/styrelseutbildning



Introduktion i 
föreningskunska

p

Alla som bor i Sverige kan starta en förening.
Buddhistföreningens övergripande mål är att 
tillhandahålla och sprida Buddhas lära.

• Hur organiserar man en ideell förening i 
Sverige?

Det finns några lagar och förordningar som 
måste följas:
En demokratisk möteskultur öppen för alla att 
delta.
Ordentlig administration och ekonomisk 
redovisning för att föreningen ska fungera väl 
och inge förtroende till medlemmarna, för att 
söka bidrag, göra fastighetsinköp mm.



I kursen kommer 
vi att ta upp

• Föreningens mål
• Föreningens demokratiska grund
• Säkerhet för alla som vistas i föreningens 

lokaler 
• Bemötande av människor i krissituationer
• Hur skapas ett väl fungerande 

styrelsearbete?
• Om styrelsens roller, ansvar och arbete som 

leder till goda resultat för organisationen. 



Demokrati och 
demokratiska 
värderingar

• Ordet demokrati härstammar från grekiskans ”demos” 
som betyder folket och ”kratos” som betyder styre. 
Ungefär ”folkstyre” med andra ord. Demokrati är något 
vi skapar tillsammans. Där alla får komma till tals och 
människor tillåts växa och skapa det goda livet, det 
goda samhället. Där människor respekterar och tar 
hand om varandra.

• Demokrati är helt i överenskommelse med Buddhas 
lära och kan sammanfattningsvis definieras som: 

• Riktlinjer som säkrar människors och djurens trygghet, 
välbefinnande och samlevnad i den miljö de lever i -
privat, i olika grupper och hela samhället. Var och en av 
oss har ett ansvar att leva på ett sätt som respekterar 
allas lika värde och rätt till ett meningsfullt liv. 

• Demokrati är i enlighet med: 
De buddhistiska föreskrifterna – Den åttafaldiga vägen 
– Karmaläran.



Säkerhet –
Skydda min förening

Ökat medvetenhet om säkerheten för 
alla som vistas i föreningens lokaler 

• Planering och ansvar
• Samarbete med myndigheter
• Hantering av risker för

• Olyckor - HLR
• Brand
• IT - Dataintrång
• Hot 
• Skadegörelse
• Attack

• Bemötande av människor i 
krissituationer



Föreningens 
syfte

Samtal i grupp:
• Föreningens syfte / templets gemenskap och 

värdegrund  

• Fundera själv under 2 minuter vad du skulle 
berätta för din vän om er förening.

• Berätta om föreningens syfte under 1,5 minut 
för gruppen



Medlemmars
förväntan –

föreningsdemokrati

• Påverka föreningens arbete genom att med 
ledningen samtala om förslag på uppgifter 
och föreningens utveckling vid 
medlemsmöten och årsmöten 
• Möjlighet att bli invald i styrelsen
• Styrelsen har en nyckelroll och har fått 

medlemmarnas förtroende att leda 
organisationens arbete framåt. 
• Styrelsen ska praktiskt driva arbetet, men 

styrelsen är också bärare av organisationens 
idé och värdegrund.



Styrelsens ansvar och roller

• Ordförande
• Sekreterare
• Kassör
• Ledamöter

• Valberedning

• Kommittéer/arbetsgrupper
• Revisorer

• Styrelsens ansvar är främst att leda och 
fördela arbetet som föreningens medlemmar 
har beslutat om på årsmötet.

• Viktigt att vara lyhörd för medlemmars 
önskningar och förväntningar.

• Dokumentation av styrelsens arbete-
dagordning och protokoll



Din förväntan på 
styrelsen

Samtal i grupp:
Vad anser du att styrelsens främsta uppgift är?

- företräda
- leda
- utveckla
- annat



Föreningens 
dokument

• Stadgar
• Medlemsregister

• Verksamhetsplan och budget
• Verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse
• Revisionsberättelse

• Styrelsemötesprotokoll
• Årsmötesprotokoll



Föreningens 
årscykel

• Planera för kommande styrelsemöten under 
året - sätta upp mål
• När ska årsmötet hållas?
• Förbereda alla handlingar till årsmötet.
• Valberedningen stämmer av med styrelsen 

hur arbetet går och bereder valet.
• Hur upprätthålls kontakt med 

medlemmarna?



Att ha koll på:

• Datum för olika bidrag som kan sökas och 
förbereda ansökan med olika handlingar 
som efterfrågas
• Datum då bidrag ska redovisas och vilken 

dokumentation som krävs
• Möjliga samarbeten

• Omvärldsanalys: Skapa kontakter 
med andra föreningar, församlingar 
och ansvariga beslutsfattare som kan 
vara viktiga för föreningen 
• Hålla koll på mötesplatser viktiga för 

SBG:s och tempels intressen
• Bygga nätverk med kontakter



Föreningsekonomi 
och bokföring

• Lagar och regler
• Balans och resultaträkning

• Vad krävs för att få 
statsbidrag?



Frågor och funderingar?

Kontakta: 
kansli@sverigesbuddhister.se



Tips på hemsidor och litteratur

Ideell förening

Non-profit association

-Tillsammans- att starta och leda en 
demokratisk förening

Föreningsjuridik

Väx i ditt uppdrag

• www.forening.se

• nyiforening.sensus.se

http://www.forening.se/
https://nyiforening.sensus.se/

