Roller i en förening
Nedan följer en lista på de vanligaste rollerna som
brukar finnas i en förening och en förklaring över vad
de gör.
Ordförande
Ordföranden har det övergripande ansvaret för föreningen, och hon/han leder
arbetet i styrelsen, som t. ex. att sammankalla till styrelsemöten, men också
delegerar arbetsuppgifter. Och är ofta föreningens kontaktperson gentemot
förbundet och andra. Ordförande brukar vara firmatecknare.
Vice ordförande
En vice ordförande kan hoppa in när ordförande fått förhinder. Detta brukar inte
ske så ofta så därför är det bra/viktigt att vice ordförande har egna
ansvarsområden.
Sekreterare
Sekreteraren skriver protokoll från styrelsemötena, skriver ut, förmedlar och
arkiverar protokoll, medverkar till att skriva verksamhetsberättelser m.m. Håller
i administrationen i föreningen.
Kassör
Kassören sköter föreningens ekonomi och räkenskaper, betalar fakturor,
redovisar för revisorer och gör bokslut inför årsmötet. Är firmatecknare. Om
man behöver hjälp med den löpande bokföringen och fakturahanteringen kan
man anlita t ex en firma som sköter detta. Däremot kan inte styrelsen delegera
föreningens ansvar för föreningens ekonomi till någon annan.
Ledamöter
Ledamöter är med vid möten, bidrar i föreningsarbetet och är med och tar beslut
i styrelsen.
Ersättare/suppleanter
Ersättare och suppleanter närvarar vid möten, bidrar i föreningsarbetet och när
så behövs deltar i beslut.
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Adjungerad
Styrelsen kan knyta en person till styrelsen utan att den blivit vald på årsmötet.
Kan vara att styrelsen behöver förstärkning i en viss fråga eller någon aktivitet.
Den adjungerade har yttranderätt men får inte rösta på styrelsemötena.

Andra viktiga roller utanför styrelsen
Revisor
En förtroendevald revisor väljs på föreningens årsmöte och har som
huvuduppgift att granska hur styrelsen sköter sitt uppdrag under
verksamhetsåret, samt kontrollerar ekonomi och bokföring i föreningen.
Revisorn har en kontrollerande uppgift och kan därför inte ha andra uppdrag i
föreningen. Om föreningen har en årsomsättning på mer än en miljon kronor
kräver bokföringslagen att man anlitar en auktoriserad revisor vid granskning
av bokföringen.
Valberedning
En valberedning jobbar liksom revisorer på uppdrag av årsmötet och
medlemmarna. Valberedningen ska förbereda och föreslå lämpliga kandidater
till styrelsen och att de föreslagna kompletterar varandra till föreningens behov
och utmaningar.
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