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Ett diskussionsmaterial 
För att få ut mer av podcasten Starta och driva förening! har Länsbildningsförbundet 
Sörmland, RF-SISU Sörmland, NBV Öst och Nyköpings kommun tagit fram ett antal 
diskussionsfrågor och förslag till fördjupning till varje avsnitt. Om ni utser en 
samtalsledare kan ni starta en studiecirkel/lärgrupp, ta kontakt med ert studieförbund. 
Om ni inte tillhör något studieförbund kan ni kontakta Länsbildningsförbundet som är 
ett regionalt samverkansorgan som bland annat samlar länets studieförbund. 

 

 

Starta och driva förening! 

Starta och driva förening är en podcast för dig som funderar på att starta en 
förening men inte riktigt vet hur du ska göra. Här får du svaren. Den är också till för 
dig som är ny och vill bekanta dig med hur man driver en förening. 

Podcasten är ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, RF-SISU 
Sörmland, NBV Öst och Nyköpings kommun. 

Podcasten finns att lyssna på Spotify 

 

 

Förteckning över avsnitten 
Avsnitt 1 - Varför en förening?  

Avsnitt 2 - Så startar du?  

Avsnitt 3 - Föreningens årshjul 

Avsnitt 4 - Håll föreningen levande!  

Avsnitt 5 - Samarbeta med studieförbund för att utvecklas 

Avsnitt 6 - Föreningen Ekonomi 

Avsnitt 7 - Samarbete med kommunen 

Avsnitt 8 ff – Roller i föreningen 

 

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 1 - Varför en förening? 
Här berättar vi om fördelarna med att organisera sig i en ideell förening. 

 

Fördjupningsfrågor 

 Hur vill du personligen vara med 
och påverka din förening, på vilket 
sätt vill du vara med och bestämma? 

 Vilket värde tycker du att det finns i 
att vara en ideell förening? 

 Vill vi verka för opinion i någon fråga 
i vår förening? Hur kan vi göra för att 
nå det? 

 Vilken är vår förenings kraft? 

 Hur tycker vi att kopplingen mellan 
demokrati och vår förening ser ut? 

 På vilket sätt har erfarenheter från 
föreningslivet påverkat dig inom 
andra områden? 

 Vilka erfarenheter från föreningslivet 
kan påverka dig inom andra 
områden? 

 Vad vill vi att medlemmarna i vår 
förening ska få med sig av 
föreningens “demokratiska anda”? 

Fördjupningsmaterial 
Demokratiboken - prata, lyssna, 
förändra! 120 tips, så påverkar du 
genom en förening utgiven av 
Allmänna Arvsfonden 
demokratihandboken.pdf (nykoping.se) 

Föreningsledning - Sisu Förlag 
sisuforlag.se/produkt/foreningsledning  

Vår förening – om demokrati och 
föreningskunskap – Sisu förlag 
sisuforlag.se/produkt/var-forening-om-
demokrati-och-foreningskunskap  

Ideell förening – bilda, styra och 
utveckla – Rune Nilsson 

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 2 - Så startar du?  
Tips och handfasta råd om hur du startar din förening. 

 

Fördjupningsfrågor 

  Varför finns vår förening till?  

  För vilka finns vår förening till för? 

  Hur representativ tycker vi att 
styrelsen är jämfört med föreningens 
medlemmar? 

 Har styrelsens sammansättning 
relevans för hur medlemmarna ser 
ut? 

  Vilka roller och 
arbetsuppgifter/ansvar har 
ledamöterna i vår styrelse? 

  Om det finns behov av att upplösa 
föreningen, hur står det i våra 
stadgar att vi ska göra då? 

  Har vi kontakt med ett 
studieförbund? 

Fördjupningsmaterial 
Målstegen - Sisu förlag 
sisuforlag.se/wp-
content/uploads/2021/08/malstegen.p
df   

Introduktionsutbildning för 
föreningsledare – Sisu förlag - ger en 
första inblick i vad det innebär att vara 
föreningsledare inom idrottsrörelsen. 

Utbildningen är webbaserad, 
kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå. 
utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/i
drottens-
foreningsledare/introduktionsutbildnin
g-for-foreningsledare/  

Grundutbildning för föreningsledare – 
Sisu förlag - är ett material som ger dig 
som är förtroendevald i en styrelse 
grundläggande kunskaper för att kunna 
leda, utveckla och förvalta en 
idrottsförening. Materialet består av ett 
häfte och en utbildningswebb som kan 
användas på två sätt, antigen genom 
självstudier eller som lärgrupp/ 
studiecirkel. 
utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/i
drottens-
foreningsledare/grundutbildning-for-
foreningsledare/  

Skatteverket har information om hur 
man startar en ideell förening. 
Skatteverket.se 

Bolagsverket har också information om 
ideella föreningar 
bolagsverket.se/forening/ideellforenin
g/  

MUCF; Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor ger kunskapsstöd 
till det civila samhället. Här finns mycket 
material. mucf.se 

 

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 3 - Föreningens årshjul 
Vad behöver göras under ett verksamhetsår? 

 

Fördjupningsfrågor 

  Hur får vi medlemmarna att komma 
på föreningens årsmöte? 

  Hur informerar vi medlemmarna om 
att det är på årsmötet som de har 
möjlighet att påverkar och vara 
delaktiga i hur föreningen ska 
bedrivas? 

  Hur värnar vi om demokratin i vår 
förening? 

  Hur leder vi i styrelsen arbetet i 
föreningen mellan årsmötena? 

  Hur följer vi upp föreningens 
verksamhet? 

  Hur får vi medlemmar att ideellt 
engagera sig i vår förening? 

  Hur genomsyras föreningens 
värdegrund i föreningens alla led? 

Fördjupningsmaterial 
Föreningsledning - Sisu Förlag 
sisuforlag.se/produkt/foreningsledning  

Ideell förening – bilda, styra och 
utveckla – Rune Nilsson 

 

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 4 - Håll föreningen levande!  
Hur får man medlemmarna att känna sig inkluderade och engagerade i föreningens 
arbete. 

 

Fördjupningsfrågor 

  Hur fungerar informationen från 
styrelsen till medlemmar i vår 
förening? 

  Hur ser engagemanget ut i vår 
förening? 

  Vad för aktiviteter har vi för att 
bevara våra medlemmars intresse av 
vår förening? 

  Hur pratar vi med våra medlemmar? 

  Har vi ett öppet klimat i vår 
förening? 

  Vad betyder engagemang för mig 
och är det samma som övriga i 
styrelsen? 

  Vem gör vad i vår förening och hur 
ska det se ut? 

Fördjupningsmaterial 
Förening i rörelse – guide för utveckling 
- Sisu förlag. 
sisuforlag.se/produkt/forening-i-
rorelse-guide-for-utveckling/  

Motivera ideella - om ledarskap, 
människors behov och drivkrafter av 
Aron Shoug,  Idealistas förlag. ISBN 
978-91-87003-24-0 

Bättre möten - NBV (Finns översatt till 
Somaliska) 

 

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 5 - Samarbeta med studieförbund för att utvecklas 
I en förening som är ny men även i en som har funnits ett tag kan man behöva bilda sig 
och möta andra för att utvecklas och få nya idéer. Ta kontakt med ett studieförbund, 
de är vana att stötta och ha studiecirklar med och i föreningar. 

 

Fördjupningsfrågor 

  Är vi anslutna till något 
studieförbund? 

 Hur kommer vi i kontakt med 
studieförbundets resurser på bästa 
sätt? 

 På vilket sätt är vårt studieförbund 
en resurs i vår förening och för vår 
styrelse? 

 Hur ser folkbildningen ut i vår 
förening?  

  Hur vill vi utveckla folkbildningen i 
vår förening? 

 Har vi behov av ytterligare hjälp från 
ett Studieförbund? 

  Ta reda på vad vårt studieförbund 
kan hjälpa oss med i utvecklingen av 
vår verksamhet. 

 Har vårt studieförbund eget 
fördjupningsmaterial? 

Fördjupningsmaterial 
Via Länsbildningsförbundet i Sörmland 
kan du hitta de studieförbund som 
finns. lbfsormland.se  

Folkbildningsrådet är en ideell förening 
med myndighetsuppdraget att fördela 
statliga pengar till bland annat 
studieförbund, för att stärka demokratin 
och samhällsengagemanget i Sverige. 
De ska också säkerställa att pengarna 
används på rätt sätt. 
folkbildningsradet.se De har 
information om studieförbundens 
arbete. folkbildningsradet.se/  

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 6 - Föreningen Ekonomi 
Vikten av ordning och reda på kvitton, kostnader och intäkter. 

 

Fördjupningsfrågor 

  Vilka ekonomiska tjänster har vi och 
finns det några vi skulle behöva? - 
Bankkonto? - Bokföringsprogram?  

  Har föreningen en budget och hur 
följer vi den? 

  Har föreningen harmoni mellan 
verksamhet och ekonomi? 

  Hur hanterar vi vår ekonomi på 
styrelsemöten och däremellan? 

  Känner alla i styrelsen ansvar för 
ekonomin? 

  Har föreningen en revisor och hur 
aktiv är revisorn? 

  Vem/vilka har ansvar för 
firmateckning i vår förening och vad 
innebär det uppdraget? 

  Hur förvarar och arkiverar vi våra 
ekonomiska handlingar? 

  Är det tydligt i våra protokoll vilka 
ekonomiska beslut som tagits? 

  Hur ser arvodering ut i vår förening 
och hur redovisas det? 

  Finns det ekonomi som inte 
redovisas in på bankkonto? 

 

 Är vår förening arbetsgivare, i så fall, 
vilken arbetsgivar-organisation 
tillhör vi? 

  Vilken kunskap har vi respektive 
saknar vi som arbetsgivare? 

Fördjupningsmaterial 
Grundläggande föreningskunskap, 
NBV (Finns översatt till arabiska) 

Ideell ekonomi. Företagsekonomi för 
föreningslivet – Björn Ericson 

Förening.se  – Allt du som förening 
behöver veta. 

Idrottens ekonomihandbok – Sisu förlag 
sisuforlag.se/produkt/idrottens-
ekonomihandbok/ 

Bokföringsnämnden: Om bokföring för 
ideella föreningar 
bfn.se/redovisningsregler/vad-galler-
for/ideella-foreningar/  

Bolagsverket: Årsredovisningsguiden 
för ideell förening. 
bolagsverket.se/forening/ideellforenin
g/  

Skatteverket: Bokföringsskyldighet – 
ideella föreningar skatteverket.se  

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 7 - Samarbete med kommunen 
Vilken stöttning kan föreningen få av kommunen. I avsnittet utgår vi från Nyköpings 
kommuns regler. 

 

Fördjupningsfrågor 

  Hur skapar vi ekonomisk stabilitet i 
vår förening? Vilka inkomster och 
utgifter har ni? 

  Vet vi var vi hittar information om 
kommunens föreningsbidrag / 
föreningssstöd (för Nyköping på 
webben 
nykoping.se/foreningsbidrag)   

  Känner vi till kommunens riktlinjer 
för föreningsbidrag? (för Nyköping 
finns länk från  
nykoping.se/foreningsbidrag ) 

  Hur vi vill vår förening jobba med de 
mjuka frågorna i vår förening, vår 
värdegrund och kvalitetssäkring? 

  Vad skulle ett samarbete med ett 
studieförbund innebära för oss? Vad 
tror vi att vi behöver? 

Fördjupningsmaterial 
nykoping.se/forening  

nykoping.se/kvalitetssakring  

  



 

                                                                        
 

Avsnitt 8 ff – Roller i föreningen 
I vilken funktion kommer personer bäst till sin rätt? Hur kan vi använda medlemmarnas 
kompetens på bästa sätt. I avsnitten som följer i podden fokuserav vi på ansvarsroller i 
föreningen; Ordförande, Kassör, Sekreterare, Revisor, Valberedning, Ledamot etc. 
Plocka en roll och använd fördjupningsfrågorna till just den rollen. 

 

Fördjupningsfrågor 

 Vilka styrkor finns i rollen i vår 
förening?  

  Vilka svagheter finns i rollen i vår 
förening? Hur kan vi stärka dom? 

  Är rollen i vår förening attraktiv, om 
inte, hur kan vi göra den attraktiv? 

  Hur kan vi jobba för att peppa 
medlemmar att våga en ny roll? 

  Hur vill vi att vår förening ska 
fungera? 

  Hur vill vi att styrelsen ska fungera? 

  Hur kan vår förenings styrelse bli 
som mest effektiv? 

  När är vår styrelse mest ineffektiv 
och hur kan vi motverka det? 

  Vilka utmaningar står vi för i 
framtiden? 

Fördjupningsmaterial 
I mycket av tidigare material finns 
information om de olika rollerna i 
föreningen. Var vetgirig, googla, gå till 
biblioteket eller fråga ert 
studieförbund. Samla en grupp av 
andra i samma roll, från olika 
föreningar, för kunskapsutbyte. 
Möjligheterna fördjupning är oändliga. 

  



 

                                                                        
 

Plats för egna anteckningar  



 

                                                                        
 

Nyköpings Arenor  
Näringsliv Kultur och Fritid 
Tfn växel 0155-24 80 00 
forening@nykoping.se 
nykoping.se/forening 



 

                                                                        
 

 


