Att starta en förening.
Vad krävs för att starta en förening?
Lite enkelt kan man säga att det viktigaste för en förening är stadgarna, som reglerar
föreningens namn, syfte och beslutsgång, och en styrelse.
Innan starten behöver ni:
1.Vara minst tre personer
2.Veta vad/ varför ni startar föreningen. Gemensamma mål/intressen
3.Veta vilken sorts förening ni vill starta.
Det finns olika typer av föreningar, men huvudsakligen indelas de i ideella föreningar och
ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden är att en ideell förening inte bedrivs i syfte
att tjäna pengar åt enskilda medlemmar. Andra exempel är trossamfund, idrottsföreningar
och samfällighetsföreningar.
Det första ni behöver göra är att bilda en tillfällig styrelse, en så kallad interimsstyrelse. Det
är den styrelsen som har ansvaret fram till årsmötet (föreningsstämma) där den riktiga
styrelsen ska utses. Interimsstyrelsen ska bland annat skriva ett förslag till stadgar och kalla
till det första årsmötet.
När föreningen har haft ett första årsmöte, där man antagit stadgar och valt en styrelse så
har föreningen blivit en juridisk person. Detta innebär att föreningen blir ett rättssubjekt
som kan äga och inneha skulder, skriva avtal och vara part inför domstol.
Föreningen kan sedan ansöka om ett organisationsnummer hos
Skatteverket www.skatteverket.se. Ett organisationsnummer för en förening kan jämföras
med ett personnummer för en person. Det finns inget krav att föreningen måste ha ett
organisationsnummer. Det underlättar dock många gånger då myndigheter och andra
aktörer ibland ställer krav på detta. Kravet kan ställas om föreningen t.ex. ska hyra lokal eller
ansöka om bidrag.
Det kan vara lämpligt för föreningen att skaffa ett plusgiro eller bankgiro. Ett giro används
vid ekonomiska transaktioner, t.ex. vid inbetalning av medlemsavgift. Många kommuner och
andra myndigheter ställer kravet att föreningen har ett giro om föreningen ansöker
om bidrag.
Bland länkarna till höger på sidan kan ni se ett förslag på stadgar.

