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Vad är en ideell förening och vem kan bilda?

En ideell förening är en grupp personer med ett specifikt intresse och som 
inte har något egentligt vinstintresse, men som vill bilda en förening utifrån 
demokratiska principer, oftast kallat intresseförening. Det arbete man gör för 
föreningen är från utgångspunkten frivilligt och ideellt (man får alltså inte nå-
gon ersättning för arbetet som medlem). Man behöver vara minst tre perso-
ner för att en ideell förening ska kunna bildas.

Det finns ingen formell reglering, alltså inga lagregler för ideella föreningar 
som det finns för ekonomiska föreningar när det gäller stadgar och redo-
visning av ekonomi. Beroende på vilken typ av ideell förening man är har 
föreningen att att förhålla sig till allmänna lagar avseende juridiska personer, 
såsom bokföringslagen, lagen om företagsnamn etc. 

Det finns tre typer av ideella föreningar

Föreningar med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet till 
exempel främjande av vetenskaplig forskning.

Föreningar med allmännyttigt ändamål och ekonomiskt inriktad  
verksamhet.

Föreningar med syfte att verka för sina medlemmars ekonomiska  
intressen men genom ideell verksamhet.
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Hur den ideella föreningen ska skötas, exempelvis när och hur kallelse till års-
möte ska ske, regleras i den ideella föreningens stadgar. Förutom föreningens 
stadgar ska god föreningssed gälla, det vill säga allmänna normer (som inte 
finns lagreglerade) om hur en förening ska verka och organiseras.

Stadgarna är föreningens regler och nedan följer ett förslag på punkter som 
är bra att ha med. Beroende på syftet med föreningen kan det vara så att 
man vill lägga till ytterligare regler, det finns det inga hinder för.  Det finns 
alltså inga lagregler kring hur stadgar i en ideell förening ska se ut, det beror 
på verksamheten.

Vad som bör finnas med i föreningens stadgar

• Föreningens namn
• Var föreningen finns (föreningens säte)
• Vad föreningen vill (föreningens ändamål)
• Vem som kan bli medlem
• Vem som kan uteslutas
• Hur många som ska sitta i styrelsen
• Hur styrelsen ska väljas
• Hur styrelsen ska arbeta
• Hur många revisorer föreningen ska ha
• Hur många personer som ska vara valberedning
• Vem som är firmatecknare
• När årsmötet är (och dagordning)
• Om man ska ha medlemsavgift
• Hur man ska kunna lägga ned (avsluta) föreningens arbete
• Valberedning (en frivillig grupp som får i uppdrag att ta fram förslag till 

styrelse och revisor).
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Dags för föreningens första möte!

För att en förening ska kunna startas krävs det att man har ett bildande 
möte. På det mötet väljer man en interimsstyrelse som styr föreningen till dess 
att styrelse blir vald på det första mötet.

Dagordning på föreningens första möte 

• Mötets öppnande- görs av interimsstyrelsen
• Godkännande av dagordning
• Val av ordförande för mötet
• Val av sekreterare för mötet
• Val av justerare och rösträknare
• Beslut om att bilda förening
• Beslut om stadgar
• Val av ordförande för föreningen
• Val av styrelse
• Val av suppleanter (ersättare för ordinarie styrelseledamöter)
• Val av valberedning
• Val av revisor (får inte har någon relation till någon i styrelsen, pga jäv).
• Budget
• Beslut om medlemsavgift
• Övriga frågor

Kallelse till mötet kan ske genom e-post, annonsering i dagstidning, anslag 
på anslagstavla i föreningslokalen eller via brev.

Efter mötet ska man kontakta Skatteverket för att få ett organisationsnum-
mer. Det är inte nödvändigt att registrera sig, men det kan vara bra att ha 
ett organisationsnummer om man ska få varor eller annat fakturerat till för-
eningen. Man behöver också öppna ett kassa-/bankkonto för föreningens 
ekonomiska medel.



Ännu mer information, dokument 
och mallar på divcity.se

DIVERCITY
BYGGEMENSKAPER 
FÖR  MÅNGFALD   I  
STADSBYGGANDET


