
 

 
 

 

Styrelseposter – Ideell förening 

Det finns inga generella regler för hur få eller 
hur många som kan sitta i en 
föreningsstyrelse. 

För att arbetet ska fungera är det nog bra att 
vara minst tre. Då finns tre att axla ansvaret. 
Dynamiken och kreativiteten brukar få en 
extra skjuts. 

Med tre ledamöter finns förutsättningar för 
att ta demokratiska beslut och undvika att två 
åsikter står mot varandra utan att man 
kommer vidare. 

Det kan också vara en fördel att inte vara för 
många i en fungerande effektiv styrelse. Vi 
rekommenderar tre-fem personer men max 
sju personer i er styrelse.  
 

De vanligaste befattningarna 
inom en styrelse är: 

Ordförande – samordnar verksamheten och 
leder styrelsemötena.  

Vice ordförande – stand-in för ordförande. 

Kassör – ansvarar för bokföring och tar hand 
om föreningens ekonomi. 

Sekreterare – för protokoll vid styrelse- och 
föreningsmöten. (Kan vara olika personer vid 
olika mötestillfällen.) 

Ledamot – har full besluts- och förslagsrätt i 
styrelsen. Kan ha ett eget ansvarsområde. 

Alla ovanstående, oavsett uppdrag i styrelsen, 
kallas med ett gemensamt namn ordinarie 
ledamöter. 

Suppleant – stand-in för ordinarie 
ledamot. Det är inte nödvändigt att ha 
suppleant till styrelsen men det kan vara bra 
att ha om många ordinarie ledamöter får 
förhinder vid ett bestämt sammanträde och 
det rör sig om ett viktigt beslut. Så med fördel 
är suppleanten uppdaterad i styrelsens arbete.  

 

 
 
 
 
 
Övriga poster i en förening 

Adjungerad – inbjuden till mötet men inte 
ledamot eller suppleant. Ibland räcker inte 
ledamöternas tid och kunskap till för 
föreningens arbete. Den som är adjungerad till 
styrelsen har ingen besluts- eller förslagsrätt. 

Valberedning – arbetar fram förslag på 
personer till förtroendeposter inom styrelsen 
inför kommande föreningsstämma/årsmöte. 

Valberedning utses av förenings- 
stämman/årsmötet och består oftast av mer 
än en person. Den kan bestå av medlemmar 
eller vara helt fristående från organisationen. 

Valberedningens uppdrag är att i god tid 
innan årsmötet prata med alla som de 
nominerar och presentera dem som förslag på 
styrelseledamöter inför årsmötet. Det kan vara 
samma personer som redan sitter i styrelsen.  

Revisor – ser till att styrelsen sköter sitt 
uppdrag och genomför arbetet på rätt 
sätt. Detta sker oftast en gång om året, i 
efterhand, men en revisor kan även vara en 
person att rådfråga i ekonomiska frågor under 
årets gång. 

För ideell verksamhet är det två delar som 
granskas av en revisor (1) verksamheten (2) 
ekonomin. 

Det är revisorn (revisorerna) som yrkar på 
ansvarsfrihet för styrelsen (det vill säga om 
styrelsen har skött sitt arbete på ett 
ansvarsfullt sätt). 

Firmatecknare – får skriva under avtal och ta 
ut pengar från föreningens konto. Rollen som 
firmatecknare tilldelas ofta ordförande och 
kassör, antingen tillsammans eller var för sig. 

Det ska i förväg klart skrivas ned hur stort 
ansvar firmatecknarna har, vad de får göra i 
föreningens namn och hur t. ex. uttag av 
pengar ska genomföras. 

Arbetsgrupper – arbetar kring en specifik del 
av föreningens verksamhet. 


