Föreningslära/utveckling med Lena Fredén Sisu idrottsutbildare
Bakgrund som orienterade och har jobbat 25 år med föreningsarbete.

Idrottens föreningslära – grunden ( grön pärm)








Nya föreningsguiden
Målstegen
Idrotten vill
Normalstadgar
Skatter och avgifter
Sisu idrottsutbildarna och Sisu Idrottsböcker
Plats för eget material från SF och IF

I en förening samverkar man med andra under avtalade former. (Stadgarna.)
Specifikt för Sverige att vi göra mycket i föreningsform.
Varför bildar man en förening?
Grupp som har ett gemensamt intresse, gemensam föreningsidé som svarar på frågorna
Vad, varför och för vem vill man göra något.
Medlemmarna avgör hur det skall vara i en förening.
En Ideell förening bildas. (Praxis gäller)
Stadgar av någorlunda fullständighet skall antas.
Styrelse skall utses att företräda föreningen. (Min 3 personer.)
Namn/firma kan sägas ingå i kravet på fullständiga stadgar.
Genom bildandet blir föreningen en juridisk person!!
En ideell förening är precis som en fysisk person ”rättskapabel” och kan därför






Äga saker
Vara part i avtal
Vara part i domstol
Vara medlem i annan ideell förening
Försättas i konkurs

Den juridiska personen svarar med sina tillgångar för de skulder som uppkommer.
En sektion är ingen juridisk person!!

Medlemsavtal = stadgar











Mål och syfte
Föreningens namn och ort
Hur blir man medlem
Hur man utesluter medlemmar
Hur medlemsavgift fastställs
Styrelse och revisorer
Hur beslut skall fattas
Årsmötets genomförande
Hur man lägger ner föreningen
Stadgeändringar

Medlemmens rättighet









Att vara medlem är frivilligt
Rätt att delta i aktiviteterna
Rätt till info
Rätt att bli behandlad lika som alla andra
Påkalla extra föreningsmöte minst 10 % av medlemmarna
Rösträtt
Förslagsrätt
Påverkansrätt

Medlemmarnas skyldighet
 Betala medlemsavgift
 Följa gemensamt fattade beslut
 Inte skyldighet att utöver medlemsavgiften eller övriga stadgade utgifter bidra
till föreningsekonomi dock kan du då få betala aktiviteterna själv
 Medlem för att tävla för en förening
 Du måste följa angivna tävlingsregler

Föreningens rättigheter och skyldigheter





Skattebefriade för inkomster, i den idrottsliga verksamheten
Serviceverksamhet som anses ha indirekt anknytning till föreningens ändamål
Av så kallad hävd och tradition
Kan ej göra avdrag för eller lägga moms för saker man säljer eller köper.

Idrottens organisation hur hänger den ihop? Se bilaga

