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Om boken

Trots att vi i Sverige har väldigt många ideella föreningar finns det 
inte särskilt många praktiska och heltäckande böcker om dem. 
Därför tror vi att den här boken har en funktion att fylla.

Ideella föreningar är ofta gynnade ur skattesynpunkt och skatte
frågorna får stort utrymme i boken.

Det finns ingen speciell lag om ideella föreningar på samma sätt som 
för exempelvis ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och 
aktiebolag. Däremot finns det en omfattande praxis. Denna samman
fattas i vad man brukar kalla god föreningssed. Innehållet i boken 
bygger till stor del på denna.

Dessutom vill vi påpeka att mycket av innehållet speglar författarnas 
egna uppfattningar i olika frågor.

Redovisning i ideella föreningar
Stora ideella föreningar ska i vissa fall upprätta årsredovisning. 
Vi behandlar inte detta i den här boken, utan inriktar oss på de 
näringsdrivande ideella föreningarna som ska upprätta årsbokslut.

Vilka boken riktar sig till
I första hand riktar sig boken till dig som arbetar i eller sitter i 
styrelsen för en ideell förening, och till dig som är revisor i en sådan. 
Men också till dig som sysslar med rådgivning åt föreningar, dvs 
redovisnings och revisionsbyråer. Dessutom används boken i 
utbildningar för föreningsfolk.

Idrottsföreningar
En stor del av landets ideella föreningar är idrottsföreningar, och 
självklart vänder sig den här boken även till dessa. Men för den som 
är speciellt intresserad av just idrottsföreningar rekommenderar vi 
vår bok IDROTTSFÖRENINGAR, som är specialinriktad för den som 
är engagerad i en sådan.
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Om boken

Nytt i den här upplagan
Följande är nytt i den här upplagan:

•  Representation är numera inte avdragsgill, vilket berör närings
drivande ideella föreningar. För skattebefriade allmännyttiga 
föreningar har det ingen betydelse.

•  Från 1 januari 2019 gäller en ny lag om företagsnamn. Den innebär 
att begreppet firma byts ut mot företagsnamn, bifirma heter nu 
särskilt företagsnamn och parallellfirma ändras till företagsnamn 
på främmande språk. Fortfarande används dock firmateckning och 
liknande uttryck.

•  Nya regler gäller från 1 januari 2019 för lotterier och bingo. Den nya 
tillsynsmyndigheten heter Spelmyndigheten.

•  PUL har ersatts av GDPR.
•  Ingen intäktsränta betalas på skattekontot numera.
•  Nya bestämmelser om reklamskatt har införts, och gränsbeloppet 

har höjts till 60 000 kr.
•  Ett helt nytt avsnitt om redovisning har lagts till i boken i och 

med att vår bok BOKFÖRING I IDEELLA FÖRENINGAR har utgått 
ur sortimentet. Vi har bedömt att en stor majoritet av de ideella 
föreningarna som har näringsverksamhet har så liten omfattning 
att de får göra förenklat årsbokslut. 

Vi har behållit begreppen Skattemyndigheten och Regeringsrätten 
i de äldre rättsfallen, trots att det numera heter Skatteverket och 
Högsta Förvaltningsdomstolen.

Han och hon
För att undvika den otympliga konstruktionen han och hon har vi 
ibland använt den kortare formuleringen hen, som betyder samma 
sak. I samma anda har vi bytt ut justeringsman mot justerings
person.

Tack
Vi är tacksamma för tips och förslag till förbättringar i kommande 
upplagor. Du som har en annan uppfattning än vi om något vi har 
skrivit får gärna höra av dig till oss. Likaså om det är något du 
saknar i boken. Maila till info@blinfo.se. 

I arbetet med denna upplaga har vi haft stor nytta av alla de syn
punkter vi tidigare har fått från läsarna. Detta tackar vi för.

Näsviken och Växjö i april 2019

Björn Lundén

Jan Lindblad

mailto:mailto:info%40blinfo.se?subject=
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Vad är en ideell förening? 

Grundidén med en ideell förening 
Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor med 
ett gemensamt intresse i organiserad form. Av ordet ideell kan man 
tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av 
idealistisk, dvs med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell 
förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad 
personal eller ha till syfte att syssla med något väldigt lågtstående.

En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har 
alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade. 
Dessa föreningar kan du läsa om i kapitlet Skatteregler – allmän
nyttighet. Men observera att detta bara är ett skattemässigt 
begrepp.

En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer. 

Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga. Dessa är i 
princip befriade från inkomstskatt och moms. Denna bok riktar sig 
dock till alla typer av ideella föreningar, både allmän nyttiga och 
andra, både skattebefriade och beskattade.

Ingen lag 
I brist på en lag om ideella föreningar, brukar man snegla på lagen 
om ekonomiska föreningar, men du ska ha klart för dig att den inte 
gäller för ideella föreningar.

Situationen utan lagstiftning har medfört att ideella föreningar 
reg leras enbart av generella principer och rättspraxis. Därför har vi 
tagit med ett antal rättsfall i den här boken.

Följande frågor är alltså inte hundraprocentigt säkra när det gäller 
ideella föreningar:

•  Minimiantal medlemmar? Se kapitlet Medlemmarna.
•  Minimiålder för stiftare och styrelseledamöter? En del jurister 

anser att man ska vara myndig, men vår uppfattning är att man 
kan vara yngre. Kanske 15 år är en minimigräns för att få teckna 
firma. Eller 12 år? Bedriver föreningen näringsverksamhet är 
minimiåldern normalt 18 år, men om näringsverksamheten 
omfattar mindre belopp, kan den nedre åldersgränsen vara 16 år.
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Vad är en ideell förening? 

•  Demokratiskt styrelseskick. Normalt har en ideell förening detta, 
men är det nödvändigt. En del hemliga sällskap har det inte. 
Kan dessa vara ideella föreningar?

•  Ideellt ändamål? Vår uppfattning är att ändamålet inte behöver 
vara högtstående.

•  Stadgarnas omfattning? Se kapitlet Föreningens stadgar.
•  Revisorskrav.
•  Räkenskapsår.

Enligt vår uppfattning vore det på tiden att det skapas åtminstone 
en ramlag för ideella föreningar, något som ingen regering hittills 
har velat ta tag i.

■■ Ideella föreningar – i princip orörda av ”juridikens döda hand” – när blir de juridiska 
personer? En utredning om ideella föreningars rättskapacitet av Oskar Z Augustsson, 
Örebro universitet, Juristprogrammet, C-uppsats, 15 hp, VT 2008

Olika typer av ideella föreningar 
Det går inte att räkna upp alla de olika typer av ideella föreningar 
som finns. Floran av verksamheter i landets föreningar är enorm. 
Här är några av de vanligaste typerna. 

Oftast allmännyttiga 
•  idrottsföreningar och idrottsförbund 
•  frikyrkor och andra trossamfund 
•  nykterhetssällskap 
•  välgörenhetsföreningar 
•  studieförbund 
•  ungdomsorganisationer 
•  pensionärsföreningar 
•  handikappföreningar 
•  politiska föreningar 
•  kulturföreningar. 

Sällan allmännyttiga
•  arbetstagarorganisationer såsom fackföreningar 
•  arbetsgivarorganisationer 
•  ordenssällskap 
•  släktföreningar 
•  sällskapsföreningar 
•  samlarföreningar 
•  näringsdrivande ideella föreningar. 

Juridisk person 
En ideell förening är en juridisk person, vilket betyder att fören
ingen kan skriva på avtal, ansvara för skulder, vara arbetsgivare 
mm. De enskilda medlemmarna går normalt helt fria från personligt 
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Vad är en ideell förening? 

ansvar. Detsamma gäller för ledamöterna i styrelsen, med vissa 
undantag. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Ansvaret i en ideell 
förening. 

Enligt praxis börjar en ideell förening existera och är en juridisk 
person när den har 

•  antagit stadgar 
•  antagit ett särskiljande namn 
•  valt styrelse.

Några ytterligare krav finns inte. En juridisk person har så kallad 
rättskapacitet, vilket betyder att 

•  föreningen kan äga tillgångar, exempelvis fastigheter och fordon 
•  föreningen ansvarar med sina tillgångar för sina skulder och 

andra förpliktelser (alltså normalt inget ansvar för styrelse
ledamöter och medlemmar) 

•  föreningen kan vara arbetsgivare 
•  föreningen kan vara part inför domstol och myndigheter. 

I kapitlen Föreningens stadgar och Styrelsen kan du läsa mer.

Utan stadgar ingen rättskapacitet

En ideell förening (köpmannaförbund) bildades genom sammanslagning av 
några andra ideella föreningar. En leverantör som hade en tvist med en 
företrädare för den nybildade föreningen stämde föreningen hos tings-
rätten.

Föreningen hävdade att på grund av att den inte hade antagit stadgar, var 
den ingen juridisk person och därför kunde talan inte väckas mot den 
i domstol.

Högsta domstolen konstaterade att den ideella föreningen hade styrelse, 
hyrde lokal, hade anställt personal och hade bankkonton. Trots detta kan 
föreningen, eftersom den inte har stadgar, enligt gällande rätt inte anses 
ha rättskapacitet. Emellertid måste den som kommer i konflikt med 
föreningen i dess verksamhet ha möjlighet att få tvisten prövad av dom-
stol. Föreningen tycks ha träffat ett tjänsteavtal, som det här målet 
handlar om. Därför bör en tvist av detta slag lösas genom att talan väcks 
mot den eller de personer, som ansvarar för det förhållande som det är 
fråga om i målet.

Målet återförvisades till tingsrätten som borde ha tagit upp målet, men 
med företrädaren för föreningen som motpart.

(NJA 1973 s 341, Fråga huruvida ideell förening, som icke antagit stadgar, 
hade rättskapacitet.)
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Vad är en ideell förening? 

Sektioner 
I en del föreningar har man sektioner eller kommittéer. Ibland kallas 
dessa för avdelningar, underföreningar eller klubbar. De kan vara 
på olika nivåer, så att en underförening i sin tur kan ha sektioner. 
Sektionerna kan ha egna styrelser och ibland också egna stadgar. 

Sektionerna är normalt inte egna juridiska personer, så ”huvud
styrelsen” är ansvarig även för sektionernas verksamhet, även om 
sektionerna har egna sektionsstyrelser. Det finns dock organisa
tioner som är uppbyggda så att sektionerna är självständiga före
ningar som i sin tur är medlemmar i centralorganisationen, som 
också är en ideell förening. Denna har då enbart juridiska personer 
som medlemmar. 

Du kan läsa mer om sektioner i kapitlet Organisation.

Indelning efter ekonomisk verksamhet och vinstsyfte 
Här är en uppställning som delar in av ideella före ningar efter 
ekonomisk verksamhet och vinstsyfte för medlemmarna.

Typ av förening Ekonomisk 
 verksamhet

Vinstsyfte för 
 medlemmarna Exempel på  före ningar

Rent ideella Nej Nej Politik, idrott, religion

Ideella med ekonomisk 
verksamhet

Ja Nej
Vissa idrottsföreningar, 
golfklubbar

Ideella med vinstsyfte Nej Ja
Villaägarföreningar, 
fackföre ningar

Ekonomisk verksam-
het med vinstsyfte

Ja Ja
Borde vara ekonomisk 
förening

Allianser och andra samarbeten
Många föreningar samarbetar med andra föreningar i form av 
allianser och liknande samarbetsformer. I vissa fall antar dessa 
sam arbeten så pass fast form att det uppkommer en ny förening, dvs 
alliansen blir en förening genom att man antar stadgar, väljer 
styrelse och antar ett namn. I dessa fall är alliansen en egen juri
disk person som svarar för sina egna skulder och förpliktelser.

I många andra fall är samarbetet lösare. Ibland kan också syftet 
vara att bedriva verksamhet i alliansen för ren ekonomisk vinning 
för dem som deltar/är medlemmar i alliansen. Alliansen kan då 
komma att betraktas som ett enkelt bolag eller en oregistrerad 
ekonomisk förening. Därmed uppkommer en risk för personligt 
ansvar för de inblandade personerna, dvs de som ingår avtal och 
liknande för alliansens räkning. Dessutom kan man riskera att 
tappa de skatteför delar som gäller för idrottsföreningar.
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Vad är en ideell förening? 

Det finns några rättsfall om gränsdragningen, varav de kanske 
mest intressanta är följande:

•  Kammarrätten i Stockholm ansåg i en dom (25 april 2000, mål nr 
630563061999) om Föreningen Stadionklubbarna,  att det verk
ligen handlade om en ideell förening trots att man  delade ut 
överskottet av verksamheten till de anslutna medlemmarna 
(föreningarna).

•  Högsta Domstolen ansåg i en dom (NJA 2000 s 365) om Täby 
 Centrum Företagareförening, att det rörde sig om en ideell före
ning trots den ekonomiska verksamheten.

Fortfarande är dock mycket oklart när det gäller allianser och 
liknande, så tänk till ordentligt hur ni vill ha det om föreningen ska 
samarbeta med andra föreningar. Det kan t ex gälla långtgående 
samarbeten om bingoverksamhet eller danser eller tillfälliga sam
arbeten om idrottsevenemang eller konserter. Är det önskvärt att en 
ny förening bildas och får rättskapacitet? Eller är det mer praktiskt 
att var och en ingår de avtal som behövs och står för eventuella 
förpliktelser på egen hand?

Ekonomisk verksamhet 
Begreppet ekonomisk verksamhet är svårt att definiera. Ett sätt att 
avgöra är att se om marknadsföringslagen gäller för verksamheten. 
Ett annat är att titta på den skattemässiga eller bokföringsmässiga 
bedömningen av vad som är näringsverksamhet. Föreningen kan 
mycket väl bedriva ekonomisk verksamhet, trots att den inte har 
vinst syfte, varken för föreningen själv eller dess medlemmar. En ideell 
förening som bedriver näringsverksamhet behöver inte alltid skatta för 
den inkomsten, se kapitlet Skatteregler – näringsverksamhet.

Samfälligheter 
En speciell typ av föreningar är samfällighetsföreningar. En sam
fäll ig hetsförening är en förening som har till uppgift att förvalta en 
sam fällighet. Läs om dessa i vår bok SAMFÄLLIGHETER.

Stiftelser 
Det finns föreningar som kallar sig stiftelser, fastän de i själva 
verket är ideella föreningar. En stiftelse har inga medlemmar och 
ingen ägare. Den leds av en styrelse eller en förvaltare. Du kan läsa 
utförligt om denna verksamhetsform i vår bok STIFTELSER. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en organisation är en 
stiftelse eller en ideell förening. Den viktigaste skillnaden är att 
stiftelsen inte har några medlemmar.
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Vad är en ideell förening? 

Ekonomiska föreningar 
En ekonomisk förening är en förening som bedriver ekonomisk verk
samhet och där verksamheten främjar medlemmarnas ekonomiska 
intressen. Det är inget som hindrar att en ekonomisk förening vid 
sidan om sin ekonomiska verksamhet dessutom bedriver en helt 
ideell verksamhet. Om en ekonomisk förening glider över till att 
främja andra än medlemmarna eller enbart bedriver en ideell 
verksamhet måste föreningen likvideras. Man måste då starta en ny 
ideell före ning. Observera att det inte går att ombilda en ekonomisk 
förening till en ideell förening, eller vice versa.
I vår bok EKONOMISKA FÖRENINGAR kan du läsa om denna 
företags form. Under senare tid har det diskuterats om en ideell 
förening som egentligen borde vara en ekonomisk förening, men som 
inte har registrerats som en sådan, verkligen är en juridisk person. 
I kapitlet Ansvaret i en ideell förening kan du läsa mer om detta. 

Verksamhet i aktiebolagsform 
Vissa elitidrottsföreningar bedriver delar av sin verksamhet i aktie 
bolagsform. Orsaken kan vara att man vill särskilja en ekonom iskt 
riskfylld verksamhet eller för att kunna notera  aktierna på börsen 
för att få in kapital.
Skattemässigt är det sällan intressant att lägga viss verksamhet 
i ett bolag (handelsbolag eller aktiebolag) och sedan genom royalty
ersättningar till föreningen betala för spelarrättigheter mm. Dessa 
ersättningar räknas nämligen som skattepliktig inkomst för för
eningen, något som klarlagts genom rättsfall i Regeringsrätten 
(de så kallade Helsingborgs IFdomarna). Detta kan du läsa om 
i kapitlet Skatteregler – näringsverksamhet. 
I vår bok AKTIEBOLAG kan du läsa om vad som gäller för denna 
före tagsform.

Allmännyttiga ideella föreningar 
Begreppet allmännyttig förening (allmännyttig ideell förening är 
samma sak) förekommer i flera sammanhang. Här är några exempel:
Allmännyttiga föreningar behandlas förmånligt i skattesamman
hang. Läs om detta i kapitlet Skatteregler – allmännyttighet. 
Allmännyttiga föreningar behöver enligt ordningslagen normalt inte 
betala för polismyndighetens kostnader för att hålla ordning i 
samband med offentliga tillställningar eller allmänna samman
komster som föreningen anordnar. Andra arrangörer måste oftast 
betala polisens kostnader. Givetvis får föreningen inte vara bulvan 
åt någon annan som egentligen är arrangör.

■■ Ordningslag (1993:1617) 2 kap 26 § 
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Vad är en ideell förening? 

Registrerat trossamfund 

Religiös verksamhet 
Registrerat trossamfund är en speciell associationsform. Formen 
påminner i stora delar om en ideell förening och samfundet är en 
egen juridisk person. Ett trossamfund är en gemenskap för religiös 
verksamhet, där det ingår att anordna gudstjänster. En gudstjänst 
kan vara en sammankomst för gemensam bön och meditation.

Ett registrerat trossamfund kan även bedriva ekonomisk verksam het. 

Registrering 
Det är kammarkollegiet som är registreringsmyndighet för tros
samfund. För att trossamfundet ska få registreras ska det ha 

•  stadgar, där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål 
och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter 

•  en styrelse eller motsvarande organ.

Redovisning 
Trossamfund omfattas av bokföringslagen och årsredovisningslagen 
på samma sätt som ideella föreningar.

Beskattning
Beskattningen av registrerade trossamfund överensstämmer i 
princip med ideella föreningar. Dock finns det några specialbestäm
melser om kyrkliga fastigheter mm. Dessa går vi inte in på i den här 
boken.
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Stadgar och styrelse 
För att en ideell förening ska anses bildad och vara en juridisk 
person ska medlemmarna ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Stadgarna ska uppfylla vissa minimivillkor.

Det finns inte några formella regler om hur man konstituerar 
(= bildar) en ideell förening, som det finns för aktiebolag, ekono
miska föreningar och stiftelser. 

Frågan är hur många medlemmar man måste vara i en ideell 
förening. Vår uppfattning är att man teoretiskt sett kan vara ända 
ner till två medlemmar (eller kanske till och med en enda medlem). 
Styrelsen kan enligt vår uppfattning bestå av en enda ledamot. 
Detta är dock som sagt ett teoretiskt resonemang; det blir inte 
mycket till förening med så litet folk.

Juridisk person 
En korrekt bildad ideell förening är en juridisk person. Som juridisk 
person har föreningen rättskapacitet, vilket innebär att den kan ha 
tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och 
myndigheter.

Krav från Skatteverket 
Skatteverket kan vägra att ge föreningen ett organisationsnummer 
om den anser att föreningen inte uppfyller de allmänna kraven för 
en ideell förening. Detta kan exempelvis inträffa om styrelsen består 
av en enda person (där anser vi dock att Skatteverket har fel) eller 
om ändamålet kan leda till ekonomisk vin ning för medlemmarna. 

Krav från riksförbund
Inom folkrörelserna kräver de olika riksförbunden att vissa formella 
regler ska vara uppfyllda när lokalföreningen går in i riksförbundet. 
Exempelvis har fotbollförbundet en grundmall för stadgar mm. 
 Före ningen måste vara bildad för att laget ska kunna delta i serie
spel. 
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En förenings tillkomst 
De flesta föreningar startas genom att ett antal människor med ett 
gemensamt intresse bestämmer sig för att bilda en förening med ett 
visst ändamål. Detta för att tillvarata medlemmarnas intresse under 
mer organiserade former. 

Dessa intressen kan vara av vitt skilda slag, exempelvis idrott, 
politik, religion, kultur eller att samla exempelvis frimärken och 
mynt. 

Tips:

Om det finns en riksorganisation, kan det vara lämpligt att kontakta den 
i samband med bildandet av föreningen. De har ofta föreningsutvecklare 
som kan ge tips och råd. Distriktsförbunden har ofta bra informations-
material. Kontakta kommunens fritidskontor för information om lokaler, 
bidrag, krav, mm. 

Ideellt arbete
En ideell förening bygger i de flesta fall på ett ideellt, dvs oavlönat, 
arbete från ett antal medlemmar. Ideellt arbete är ofta en förutsätt
ning för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet.

Det finns oftast en eller flera eldsjälar, som lägger ner ett stort 
arbete inom föreningen. Eldsjälarna bör uppmuntras, men man bör 
se till att arbetsuppgifterna fördelas, så att dessa personer inte blir 
utbrända. Att förlora en eldsjäl kan få förödande konsekvenser för 
föreningen.

Utvecklingen visar att medlemmar i allt högre grad kräver ersätt
ning för arbete som de gör åt föreningen. Detta kan på sikt göra att 
ideali teten försvinner.

Föreningens funktioner 
En förening är i regel indelad i tre grundläggande funktioner 
(organ): 

•  den beslutande funktionen (föreningsstämman, som i vissa före
ningar kallas årsmötet) 

•  den verkställande funktionen (styrelse, sektioner) 
•  den kontrollerande funktionen (revisorer). 

Förslag till stadgar 
Stadgarna är grunden i en ideell förening. Där beskrivs föreningens 
ändamål, regler, syfte mm. Personerna som ska bilda föreningen ska 
göra ett förslag till stadgar.
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Vissa föreningar kan få exempel på stadgar från sin riksorganisa
tion. Andra föreningar kan titta på och få idéer från andra liknande 
föreningars stadgar. 

Det är viktigt att noga tänka igenom och precisera reglerna i stad
garna, eftersom stadgarna är krångliga att ändra i efterhand. De 
kan ändras endast genom ett beslut av föreningsstämman. I vissa 
föreningars stadgar krävs beslut vid två på varandra följande 
föreningsstämmor. 

Det finns inget formkrav för stadgarna, men de bör innehålla vissa 
grundläggande regler för föreningens verksamhet. Detta kan du 
läsa om i kapitlet Föreningens stadgar. 

Det första föreningsmötet 
När initiativtagarna gjort ett förslag till stadgar ska det första 
före ningsmötet hållas. Det kallas konstituerande föreningsmöte. 
Efter detta möte är föreningen formellt bildad. 

Vid det första föreningsmötet ska de närvarande enas om att 

•  bilda en ideell förening 
•  anta de föreslagna stadgarna, eventuellt med vissa ändringar 
•  utse styrelse, revisorer mm som stadgarna kräver.

Observera att en vald styrelse krävs för att föreningen ska få rätts
kapacitet, dvs kunna ingå avtal mm. Det konstituerade mötet ska 
förberedas ordentligt. Bland annat ska man ha ett utförligt förslag 
på dagordning. En dagordning är ett schema där det står vad som 
ska tas upp under mötet och i vilken ordning de olika punkterna ska 
behandlas. 

Ett förslag till dagordning med korta kommentarer för den som 
leder mötet hittar du i följande exempel. Observera att detta är ett 
minimi förslag. Andra punkter kan behandlas, t ex val av personer 
som ska arbeta i de olika sektionerna. 

PM för den som leder mötet (exempel) 

1. Mötets öppnande. Någon av initiativtagarna hälsar de närvarande 
välkomna och ger en kort information om syftet med mötet och presente-
rar dem som arbetat med för beredelserna. Deltagarna antecknas på en 
lista som vid behov kan användas som röstlängd när föreningen har 
bildats.

2. Godkännande av dagordning. Dagordningen läses upp för godkännande.

3. Val av ordförande för mötet. Någon väljs att leda mötet (oftast, men inte 
alltid, den som börjat leda mötet). 

4. Val av sekreterare för mötet. Någon väljs att föra protokoll över mötet.
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5. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare. Justeringspersoner-
na ska i efterhand kontrollera att innehållet i det förda proto kollet är 
riktigt. De fungerar också som rösträknare under mötet om det behövs.

6 Information om initiativtagarnas förarbete. Informera om intresset för 
bildandet av en förening 

– möjlighet att få hjälp av kommunen 
– villkoren för att komma med i någon riksorganisation

7. Beslut om bildande av föreningen. Ställ frågan om föreningen ska bildas. 

8. Beslut om föreningens namn (som också blir företagsnamn om föreningen 
ska bedriva näringsverksamhet). Lägg fram ett namnförslag och besluta om 
detta (eller något annat namn). 

9. Fastställande av stadgar. Gå igenom det stadgeförslag som ni förberett. 
Läs upp paragraferna och godkänn dessa var för sig. Det är viktigt att alla 
förstår vad varje paragraf betyder. 

10. Fastställande av årsavgiften. Fastställ årsavgiften för kommande 
verksamhetsår. 

11 Val av föreningens ordförande. Väljs oftast på ett år. 

12. Antal styrelseledamöter. Om föreningen enligt stadgarna ska ha ett 
flexibelt antal styrelseledamöter (inom ett visst intervall) fastställs antalet 
ledamöter (bäst med jämnt antal + ordförande). 

13. Val av styrelseledamöter. Denna första gång väljs hälften på ett år och 
övriga på två år enligt stadgarna.

14. Val av suppleanter. Välj en eller flera (ofta två) suppleanter som kan 
ingå i styrelsen om någon ledamot är förhindrad. Suppleanterna väljs 
oftast på ett år. Det är inte nöd vändigt att ha suppleanter. 

15. Val av revisorer. Väljs oftast på ett år. Revisorn får inte sitta i styrelsen 
eftersom hen ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. 
Revisorn bör inte heller vara släkt med någon i styrelsen, eftersom det då 
uppstår jäv. 

16. Val av valberedning. Förslagsvis väljs tre medlemmar, med en som 
sammankallande. Valbered ningen förbereder personvalen till nästa 
föreningsstämma. Det är inte nöd vändigt att ha valberedning, men 
stadgarna kan föreskriva att föreningen har en sådan.

17. Budget. Om det finns en budget, så redovisas denna och godkänns, 
eventuellt med vissa ändringar.

18. Övrigt. Här kan övriga frågor diskuteras. Dock ska inga viktiga frågor 
behandlas under denna punkt. Ärenden som inte finns med på den i förväg 
utsända dagordningen ska inte behandlas.

19. Mötet avslutas. Föreningens nu valde ordförande tackar för visat 
intresse och förklarar mötet avslutat.



20 | 

Att bilda en ideell förening 

Interimsstyrelse
Ibland utser man en så kallad interimsstyrelse som har hand om det 
praktiska kring föreningsbildningen. Det brukar handla om att ta 
fram stadgar, bestämma namnet på föreningen mm. 

Observera att en interimsstyrelse inte är någon styrelse. En styrelse 
kan man ha först när föreningen är bildad. Benämningen interims
styrelse bör därför undvikas. Kommitté är bättre. 

Valberedning
I många föreningar utser man en valberedning. Det är en grupp 
personer, som har i uppgift att föreslå personer till olika förtroende
poster i föreningen, såsom styrelseledamöter, revisorer, mm.

Valberedningen är en viktig funktion i föreningen. En väl funge
rande valberedning leder ofta till en god organisation. Arbetet i 
valbered ningen bör påbörjas i god tid före föreningsstämman.

Eftersom vissa personer kanske måste bearbetas är det viktigt att 
de som arbetar med valberedning har förmågan att engagera 
föreningens medlemmar. Det är en stor fördel om valberedningens 
ledamöter har stor kontaktyta inom och utanför föreningen och 
därmed möjlighet att engagera fler människor.

Personer som ingår i valberedningen bör inte ha några andra upp drag 
i föreningen. Däremot är det inte fråga om jäv om en styrelseledamot 
har sin sambo eller make i valberedningen. Val beredningen ger ju 
endast förslag till föreningsstämman. Det är alltid stämman som 
utser funktionärerna.

Det är inte meningen att valberedningen ska undersöka närmare 
hur de nuvarande funktionärerna sköter sina uppdrag, utan i första 
hand skaka fram nya personer bland medlemmarna.

Valberedningsfunktionen är inte lagstadgad i någon associations
form, och alltså inte heller i ideella föreningar.
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Fysiska eller juridiska personer 
Medlemmarna i en ideell förening är vanligtvis fysiska personer 
(människor), men också juridiska personer (t ex handelsbolag eller 
andra föreningar) kan vara medlemmar. Ett exempel på detta är när 
en lokalförening i sin tur är medlem i en riksorganisation, som också 
är en förening. Ett annat exempel är företagsföreningar.

Bestämmelser i stadgarna 
I stadgarna bör det finnas med vilka som får vara medlemmar och 
vad som krävs för medlemskap.

Medlemsantal
Det finns ingen rättslig prövning av minimiantalet medlemmar i en 
ideell förening. Skatteverket tycker att lagen om ekonomiska före
ningar ska vara vägledande, vilket skulle betyda minst tre medlem
mar. Det tycker Bolagsverket också, men de hanterar endast närings
drivande ideella föreningar. Men det är nog inget som hindrar att 
två per soner bildar en ideell förening. Kanske räcker det med en 
enda medlem.

Öppen eller sluten medlemsantagning 
I stadgarna ska det finnas regler om hur man blir medlem. De flesta 
ideella föreningar har öppen medlemsantagning. Det finns dock 
vissa föreningar som vänder sig till en speciell grupp av människor, 
exem pelvis en villaförening på en viss gata, eller en förening för 
revisorer. Exempel på föreningar där medlemmarna antas genom 
rekommenda tionsbrev är Lions, Rotary och andra mer eller mindre 
slutna ordens sällskap.

För att bli skattebefriad (egentligen heter det begränsat skattskyldig) 
ska föreningen ha en öppen medlemsantagning. Detta beskrivs 
närmare i kapitlet Skatteregler – allmännyttighet.

Inträdesansökan
Ansökan om inträde i föreningen görs muntligen eller skriftligen till 
föreningens styrelse som beslutar om antagning. Vissa föreningar 
stadgar att det är föreningsstämman som antar nya medlemmar. 
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Om det är styrelsen som tar beslut om medlemsantagning, kan man 
stadga att den som är miss nöjd med styrelsens beslut kan ”över
klaga” det till föreningsstämman.

Regler för inträde bör finnas med i stadgarna. 

Det är olämpligt att ha automatiskt medlemskap i en ideell förening. 
Medlemmarna måste aktivt söka medlemskap. I de flesta före ningar 
blir man medlem genom att helt enkelt betala medlemsavgiften.

Vägrat medlemskap 
Om en person kan misstänkas komma att motarbeta föreningens 
intressen kan styrelsen eller föreningsstämman avslå hans eller 
hennes medlems ansökan. Man bör dock vara försiktig med att vägra 
någon medlemskap. Möjligtvis när det är fråga om kända sabotörer 
eller människor som man vet är urusla betalare. Vägrat medlemskap 
ska kunna motiveras, helst skriftligt.

Motiven för vägrat medlemskap bör finnas med i stadgarna. 

När en medlem vill lämna föreningen 
När en medlem under löpande verksamhetsår vill lämna föreningen 
bör hen anmäla detta muntligen eller skriftligen till styrelsen. Det 
är alltid intressant att veta varför personen vill gå ur föreningen, 
men hen behöver inte ange någon orsak om hen inte vill.

I de flesta föreningar är medlemmen antagen när hen har betalat 
medlemsavgiften. Om en medlem inte längre betalar medlemsavgif
ten, upphör medlemskapet. Att sluta betala medlems avgiften är 
säkert det vanligaste sättet att gå ur en förening. En ideell förening 
kan knappast kräva en uppsägning i förväg för att medlemmen ska 
slippa betala medlemsavgift för nästkommande år. Man har ju inte 
ingått något avtal i och med att man gått in i föreningen.

Reglerna för utträde bör finnas med i stadgarna. 

Uteslutning ur föreningen 
En medlem som motarbetar föreningens ändamål kan bli utesluten. 
Uteslutningen beslutas normalt av föreningsstämman, men även 
sty relsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut om stadgarna 
tillåter. Innan en medlem utesluts bör hen få tillfälle att yttra sig. 
Om med lemmen inte godtar beslutet om uteslutning, kan hen vända 
sig till tingsrätten och yrka att beslutet om uteslutning upphävs. 
Detta är dock ytterst ovanligt i ideella före ningar.

Föreningen måste ha sakliga skäl för uteslutningen innan beslutet 
fattas. Personmotsättningar är inte tillräcklig orsak för uteslutning. 
En uteslutning bör göras skriftligt.

Regler för uteslutning bör finnas med i stadgarna. 
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Uteslutningen av medlemmen var giltig 

Jan G var medlem i den ideella föreningen Ordenssällskapet N.N. Styrelsen 
uteslöt Jan G ur föreningen. Orsaken till uteslutningen var att Jan G inte 
bara agerade på ett olämpligt sätt mot en ordensbroder, utan även upp-
trädde på ett sätt som innebar ett hot mot sällskapet som sådant. Jan G 
hade hoppat på (med betoning på ”hoppat”) ordensbrodern vid ett möte.

Jan G stämde ordenssällskapet och ville att uteslutningen skulle ogiltig-
förklaras. Dels hade han inte fått någon varning, vilket uttryckligen före -
skrivs i stadgarna, och dels blev han utesluten av andra orsaker än de 
som finns i stadgarna. 

I stadgarna nämndes två orsaker till uteslutning, dels att medlemmen fört 
ett lastbart och tygellöst liv och trots varning inte låtit sig tillrättaföras och 
dels att medlemmen åtalats och fällts till ansvar för brott. 

Föreningen ansåg att en ideell förening alltid har frihet att utesluta en 
med lem som inte uppfyller de etiska krav som enligt målsättningarna kan 
ställas på en medlem. Detta oavsett vilka orsaker till uteslutning som 
finns i stadgarna.

Hovrätten ansåg att en ideell förening av detta slag (ett ordenssällskap 
med huvudsakligen sällskapliga ändamål) fritt kan avgöra vilka personer 
som ska anses vara lämpliga som medlemmar. Föreningen har också stora 
möjligheter att utesluta medlemmar som man inte längre anser uppfyller 
sällskapets krav. 

Detta gäller dock inte om stadgarna innehåller ett uttryckligt förbud mot 
att utesluta en medlem av andra orsaker än de som beskrivs i stadgarna. 
Så är det dock inte i stadgarna för Ordenssällskapet N.N. Där finns de två 
orsak erna beskrivna, men det står ingenting om att inga andra uteslut-
nings orsaker skulle kunna förekomma.

Enbart existensen av stadgebestämmelser om uteslutning betyder enligt 
hovrätten inte att andra orsaker är uteslutna. Styrelsen gjorde inte något 
formellt fel när man uteslöt Jan G av en annan orsak än de som fanns i 
stadgarna.

Beträffande varning före uteslutning slår hovrätten fast att detta enbart 
gäller vid uteslutning på grund av lastbart och tygellöst leverne. I andra fall 
behövs enligt stadgarna inte någon varning.

Därmed var uteslutningen av Jan G giltig. Jan G fick betala ordenssäll-
skapets rättegångskostnader.

(Göta Hovrätts dom 1996-10-04, T 520/95) 

En koloniförenings uteslutning av medlemmar ansågs ogiltig 

Koloniföreningen ansåg att paret motarbetade föreningen på olika sätt. 
Mannen påstods ha misskött föreningens arkiv och det ansågs att paret 
för svårade arbetet i föreningen genom ett omfattande antal motioner till 
stäm man. 
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Föreningen skickade en varning till paret och hotade med uteslutning om 
paret inte slutade med att motarbeta föreningen. Mannen svarade att han 
hädanefter inte skulle delta i flera av föreningens möten. 

Detta räckte inte för föreningen, som uteslöt paret. De överklagade uteslut-
ningen till tingsrätten som ansåg att kvinnan inte blivit tydligt varnad samt 
att mannens beteende inte varit så illojalt att det motiverade en uteslut-
ning. Därmed ogiltigförklarades uteslutningen och hovrätten gick på 
samma linje. 

(Svea Hovrätt, dom 2004-12-17, mål nr 1129-03) 

Domstolsbeslut om uteslutning 
Högsta Domstolen (HD) har uttalat att en uteslutning kan tas upp 
av domstol endast då uteslutningen har stor praktisk eller ekono
misk betydelse för de inblandade.

Högsta Domstolen ansåg i målnr T 3 688/94 att tingsrätten gjorde 
fel som avvisade ärendet som berörde två makar som uteslöts ur en 
ideell förening som bedrev en Montessoriförskola där det hade stor 
praktisk betydelse att makarnas barn inte fick gå i den för skolan. 
HD har också uttalat att det undantagsvis skulle kunna förekomma 
fall då domstolen borde kunna pröva en fråga om uteslutning ur en 
idrottsförening. Det är om uteslutandet innebär en diskriminering 
på grund av ras, religion eller annan liknande omständighet. 
I sådana fall kan ett beslut om uteslutning vara olagligt.

HD ansåg sig inte kunna döma i uteslutningsärende

Två makar var medlemmar i en orienteringsklubb. Mannen hade varit med 
i föreningen sedan den bildades och hade tidigare suttit i styrelsen. Paret 
vägrade godta styrelsens principer för hur man skulle utse aktiva att 
rep resentera klubben vid olika tävlingar. Styrelsen försökte resonera med 
det trilskande paret utan att få någon respons. Då beslutade man att 
utesluta dem. Paret gick till domstol för att få beslutet upphävt. Det blev 
till slut Högsta Domstolen som avgjorde frågan. 

HD konstaterade att ideella föreningar har stor frihet att besluta om inre 
angelägenheter. Detta kan försvaras med att medlemmarna normalt inte 
har några ekonomiska intressen av sitt medlemskap. Medlemskapet i en 
sådan förening kan dock ofta ha stor betydelse för den enskilde medlem-
men. Men därefter konstaterade HD att den ideella inriktning och det 
per sonliga inslag som präglar idrottsföreningars verksamhet emellertid 
utgör ett så starkt skäl för att föreningarna själva bör få avgöra frågan 
huruvida en medlem avvikit från en förenings regler på sådant sätt att han 
bör ute slutas ur föreningen, att det inte är lämpligt att sådana frågor 
generellt skulle vara underkastade prövning i domstol. 

(NJA 1990 s 687) 
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Rätt till föreningens egendom 
En enskild medlem har inte rätt till föreningens egendom. Hur 
före ningens tillgångar ska fördelas vid upplösning bör finnas med 
i stadgarna. Om det inte finns några regler för detta ska tillgång
arna, efter att alla skulder betalats, fördelas lika mellan medlem
marna. 

Läs mer om detta i kapitlet Nedläggning av en ideell förening. 

Insyn 
Medlemmarna har inte någon rätt att själva gå in och kontrollera 
styrelsens förvaltning, dvs titta på dokument mm. En eller flera 
revi sorer finns valda för att granska styrelsens förvaltning. Med
lemmarna bör dock kunna kräva att styrelsen lämnar en redogörelse 
vid före ningsstämman. 

Utebliven medlemsavgift
Om en medlem inte betalar sin medlemsavgift, har föreningen rätt 
att utestänga medlemmen från föreningens aktiviteter. För barn och 
ungdomar, där det är föräldrarna som ansvarar för inbetalningen, 
bör beslut om utestängning fattas med stor försiktighet av sociala 
skäl. 

Inget personligt ansvar 
En medlem ansvarar normalt inte för föreningens förpliktelser. 
Läs mer om detta i kapitlet Ansvaret i en ideell förening. 

Information
Det är viktigt att hålla medlemmarna informerade om vad som 
händer i föreningen. Informationen kan ges via hemsidan, annonser, 
anslag, förenings blad, nyhetsbrev via epost, mm. 

Uppvaktningar mm 
Ska en medlem som är aktiv i föreningen och har gjort stor nytta 
gratuleras på sin 50årsdag? Denna och liknande frågor kommer 
ofta upp inom styrelsen. Skrivna regler om uppvaktningar i sam
band med födelsedagar, bröllop, begravningar mm bör finnas för att 
med lemmarna ska behandlas lika. Beloppens storlek kan också 
fastställas. 

Detta är exempel på regler som knappast bör finnas med i stad
garna. Det kan vara bra att vid sidan av de officiella stadgarna ha 
interna ordningsregler eller tillämpningsanvisningar. Där kan 
exem pelvis policyfrågor regleras. 
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Hedersmedlemmar 
Det är inte ovanligt att föreningar har hedersmedlemmar. Detta är 
ett sätt att premiera de medlemmar som varit eldsjälar under många 
år. Ett någorlunda precist formulerat krav bör finnas i stadgarna för 
att skapa rättvisa. Hedersmedlemmarna kan förslagsvis utses i 
sam band med något jubileum och bestäms av föreningsstämman.

Många föreningar utser en så kallad hedersordförande eller heders
ledamöter i styrelsen. Stadgarna kan innehålla regler kring utnäm
nandet. Detta gäller även utnämning av hedersmedlemmar. 

Hedersmedlemmar är att föredra framför hedersledamöter och 
hedersordförande. De sistnämndas status kan uppfattas som oklar. 
De kan få för sig att delta i styrelsens sammanträden, och det är 
naturligtvis inte meningen.

Ständig medlem 
Föreningar kan också erbjuda ett ständigt medlemskap. Då betalar 
medlemmen en högre engångsavgift och får ett medlemskap som 
gäller livet ut. Föreningen får in ett större belopp på en gång och 
slipper besväret med att inkassera medlemsavgiften varje år. 

Det är inget som hindrar att föreningen tar in medlemsavgifter för 
flera år i taget för att förenkla administrationen. Det gäller då att 
ha en ordentlig bokföring så att man tydligt kan se hur stor del av 
med lemsavgifterna som föreningen har att röra sig med under det 
aktu ella året. Resten bokförs som en upplupen intäkt (skuld).

Medlemsavgifter 
Avgiftens storlek varierar kraftigt mellan olika föreningar. Generellt 
har medlemsavgifterna ökat de senaste åren på grund av ökade 
kostnader och högre krav på föreningarna. I allmänhet är avgifterna 
dock låga i förhållande till de aktiviteter som erbjuds. Rättvisan kan 
ökas genom att en högre avgift sätts för aktiva medlemmar. Familje
medlem skap kan användas för att begränsa kostnaden per familj. 

Bestämmelser för hur medlemsavgiften fastställs bör finnas med i 
stadgarna. Några belopp bör däremot inte tas med, eftersom det då 
krävs en stadgeändring om man vill ändra avgiften.

Exempel på formulering i stadgarna: 

Medlemmarna ska betala den årsavgift som bestämts av föreningsstämman 
(eller styrelsen). Ständiga medlemmar betalar den engångsavgift som 
fast ställts av föreningsstämman. Hedersmedlemmar är befriade från 
avgifter. 
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Kan ytterligare medlemsavgift krävas? 
Föreningar kan hamna i ekonomisk kris, dvs sakna pengar till 
verk samheten. Ett sätt att lösa detta är att ta ut ytterligare medlems 
avgifter. Praktiskt kan detta göras genom beslut på en extra före
ningsstämma. 

Extra medlemsavgifter bör i möjligaste mån undvikas. Beslut som 
tagits på den ordinarie föreningsstämman bör gälla. Det är därför 
angeläget med en god framförhållning i form av budget mm för att 
undvika dessa obehagliga situationer. Det finns alltid en risk att 
vissa medlemmar vägrar betala. Då kan föreningen tappa medlem
mar och därmed få ännu sämre ekonomi.

Medlemskort 
En del föreningar ger sina medlemmar ett medlemskort som kvitto 
på att medlemmen har betalat sin medlemsavgift. Medlemskortet 
brukar också visas upp för att visa att någon är medlem. Medlems
kortet får inte överlåtas, eftersom medlemskapet är personligt. Det 
blir ganska kostsamt att skicka ut medlemskort i en separat för
sänd else, så många föreningar slopar medlemskorten. Medlemmens 
kvitto på betalningen gäller. Man kan också låta medlemmen skriva 
ut medlemskortet via föreningens hemsida.

Man kan stimulera till ett ökat antal medlemmar genom att koppla 
medlemskapet till olika förmånserbjudanden, exempelvis fritt 
inträde, rabatt på vissa varor mm. En del föreningar lägger ner 
mycket arbete på att skaffa medlemsrabatter från bensinbolag, 
försäkringsbolag mm.
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Medlemsförteckningens innehåll 
Vanligtvis är det styrelsen som ansvarar för att en medlemsförteck
ning (ett medlemsregister) förs. Förteckningen bör innehålla 

•  medlemmens namn, adress och telefonnummer 
•  betald medlemsavgift 
•  datum för betalning. 

Dessutom kan förteckningen innehålla uppgift om personnummer, 
vilket kan vara bra då man i samband med bidragsansökningar till 
stat och kommun ska visa ålders och könsfördelning. Förteck ningen 
behöver inte vara offentlig, vare sig för myndigheter eller medlem
mar, även om detta är vanligast.

Ett annat ord för medlemsförteckning eller medlemsregister är 
matrikel. 

Personuppgifter 
Föreningar har stor användning av datorer både när det gäller att 
hantera medlemsregistret och att med epost och internet nå ut med 
information om föreningens verksamhet. I båda dessa fall är det 
viktigt att föreningen känner till skyddsreglerna enligt GDPR.

Gäller inte manuell behandling 
GDPR gäller inte för manuell behandling av personuppgifter såvida 
inte behandlingen görs i registerform. Ett register är en struktu
rerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning 
efter minst två kriterier.

En datafil i Word med endast namn och adresser rakt upp och ner är 
alltså inget register i personuppgiftslagens mening, men däremot en 
databasfil i Excel som är sökbar i flera ledder.

GDPR – skydd mot missbruk av personuppgifter 
Dataregister och annan behandling av personuppgifter kan inkräkta 
på de behandlade personernas integritet. Därför finns bestämmelser 
om hantering av personuppgifter i den svenska dataskyddslagen, som 
bygger på EU:s dataskyddsförordning. 
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Begränsningar
Ändamålsbegränsning: Samla bara in uppgifter för specifika ändamål 
och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.

Om ni har samlat in uppgifter för att administrera medlemskap ska ni inte 
senare behandla uppgifterna för att profilera medlemmar för till exempel 
riktad marknadsföring.

Uppgiftsminimering: Samla bara in de uppgifter som är relevanta för 
ändamålet.

Om ni bara behöver namn och telefonnummer för att administrera medlem-
skap ska ni inte registrera personnummer för att ”det kan vara bra att ha”.

Korrekthet: Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid 
behov.

Se till att ha lämpliga rutiner på plats för att säkerställa att felaktiga 
personuppgifter rättas.

Lagringsminimering: Spara inte uppgifterna under en längre tid än 
nödvändigt.

Om en medlem avslutar sitt medlemskap ska ni radera medlemmens 
personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller 
avsluta medlemskapet.

Informera medlemmarna
När ni samlar in uppgifter om en medlem måste ni informera med
lemmen om bland annat följande:

•  vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar den 
personuppgiftsansvarige (oftast föreningens styrelse)

•  vilka personuppgifter ni behandlar (till exempel namn och adress)
•  varför ni behandlar dessa personuppgifter
•  vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna (till exempel en 

samarbetspartner eller en bidragsgivare).
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Ni måste även informera era medlemmar om deras rättigheter. De 
har bland annat rätt att

•  få tillgång till sina personuppgifter som ni har registrerade
•  få felaktiga personuppgifter rättade
•  få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är 

nödvändiga
•  få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
•  lämna in klagomål till Datainspektionen.

För att uppfylla informationsplikten behöver ni gå ut med ovanstå
ende information till såväl nya som gamla medlemmar!

Dokumentera ert arbete med personuppgifter
Ni måste skriva ner era rutiner för att behandla personuppgifter. 
Detta kallas register över behandling. Registret ska vara skriftligt, 
vara tillgängligt i elektroniskt format för Datainspektionen och hållas 
uppdaterat. Registret ska innehålla information om

•  namn och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige 
(oftast styrelsen)

•  varför ni behandlar personuppgifter (syftet med behandlingen av 
personuppgifterna)

•  vilka kategorier av personer och personuppgifter ni behandlar (till 
exempel uppgifter om medlemmar i en idrottsförening och deras 
adress och telefonnummer)

•  tidsfrister för radering, det vill säga hur länge uppgifterna sparas 
(om möjligt)

•  vilka säkerhetsåtgärder ni använder när ni behandlar personupp
gifterna (om möjligt).

Skydda personuppgifterna
Ni är ansvariga för att skydda personuppgifterna som ni behandlar 
på ett bra sätt. Detta gör ni genom att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vad som är en lämplig säkerhets
nivå beror på bland annat vilken typ av personuppgifter det handlar 
om, hur omfattande personuppgiftsbehandlingen är och varför ni 
behandlar personuppgifterna. Det beror också på vilka risker behand
lingen kan innebära för medlemmarnas rättigheter och friheter.

Exempel på säkerhetsåtgärder:

•  kryptera känsliga personuppgifter
•  begränsa åtkomst till personuppgifterna
•  installera skydd mot skadlig kod (antivirus).
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Rapportera personuppgiftsincidenter
Om ni råkar ut för en ”personuppgiftsincident” måste ni rapportera 
det till Datainspektionen inom 72 timmar. En personuppgiftsincident 
är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig för
störing, förlust eller ändring av de personuppgifter som ni behand
lar. Den kan innebära risker för medlemmarnas friheter och rättig
heter.

Exempel på personuppgiftsincidenter:

•  Ni tappar bort ett USBminne med personuppgifter.
•  Någon gör ett dataintrång på er server.
•  Någon obehörig tar del av personuppgifterna.

Ta reda på om ni behöver ett dataskyddsombud
Vissa föreningar behöver utse ett dataskyddsombud. Dataskydds
ombudets roll är att kontrollera att ni följer dataskyddsförordningen 
inom organisationen, genom att till exempel utföra kontroller och 
informationsinsatser.

Exempel på föreningar som kan behöva utse ett dataskyddsombud:

•  religiösa och politiska föreningar
•  föreningar som riktar sig mot människor med funktionsnedsätt

ningar
•  hbtqföreningar.

Teckna ett biträdesavtal om ni lämnar ut personuppgifter
Om ni lämnar ut personuppgifter till någon utanför er förening som 
ska behandla uppgifterna för er räkning, till exempel för att göra ett 
utskick till era medlemmar, behöver ni upprätta ett avtal med den ni 
lämnar uppgifterna till – det så kallade personuppgiftsbiträdet. 
Avtalet som ska upprättas kallas biträdesavtal och ska bland annat 
innehålla instruktioner för hur personuppgiftsbiträdet får behandla 
personuppgifterna.

Fotografier och filmer
När det gäller fotografier och filmer där medlemmar och andra 
personer medverkar är det lämpligt att inhämta de berörda person
ernas samtycke. Annars finns det risk för att de känner sig kränkta.
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Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i 
före ningen och för att genom ändamålsparagrafen ge föreningen 
karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvud
punkterna i stadgarna är därför att utförligt och preciserat beskriva 
föreningens ändamål.

De flesta föreningar har tre grundläggande funktioner: 

•  den beslutande funktionen (föreningsstämman) 
•  den verkställande funktionen (styrelsen) 
•  den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Stadgarna bör innehålla bestämmelser för dessa funktioner.

I slutet av den här boken finns exempel på stadgar.

Grundkrav 
Stadgar måste finnas för att en förening ska anses vara bildad. Det 
finns ingen lag som talar om vad stadgarna ska innehålla. Stadgarna 
bör inte vara för knapphändiga. Skatteverket ställer vissa krav på 
stadgarna för att föreningen ska bli begränsat skattskyldig. Det är 
viktigt att så mycket som möjligt regleras i stadgarna för att undvika 
senare diskussioner.

Men det är inte bra om stadgarna är så omfattande att ingen orkar 
läsa igenom dem. Stadgarna ska kortfat tat informera medlemmarna 
om föreningens ändamål, regelsystem, mm.

Språket 
Oavsett om föreningen hämtar sina stadgar från några normal
stadgar eller om man ”plankar” någon annan förenings stadgar, är 
det viktigt att ni verkligen förstår vad stadgarna innebär.

Många före ningsstadgar är skrivna på ett ålderdomligt språk. Detta 
bör absolut göras om. Stadgar som ingen begriper är till ingen nytta 
och skapar bara oklarhet.
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Exempel på ålderdomligt språk i stadgarna: 

§ 16. Fråga om ändring i dessa stadgar kan väckas vid föreningsmöte 
vilket som helst, men gällande beslut om dylik ändring föreligger ej, utan 
att möte, därå förslag om dylik ändring först framställts, bifallits sådant, och 
beslut därefter förnyats å ett, minst två månader senare hållet ordinarie 
admini strationsmöte, därtill kallelse ägt rum med uttryckligt angivande att 
fråga om stadgeändring skall förekomma, och då blott under förutsättning, 
att minst två tredjedelar av de närvarande myndiga förenings medlem marna 
förenar sig om beslutet. 

Dokumentet
Stadgarna skrivs ut på papper, antingen som en del av protokollet 
från den föreningsstämma då stadgarna fastställdes, eller i form av 
ett separat dokument. Detta undertecknas av en eller två styrelse
ledamöter, som försäkrar att lydelsen överensstämmer med vad som 
beslutades på stämman. Består dokumentet av flera sidor, bör varje 
sida (utom den med namnteckningarna) signeras. 

Ordningsregler
Det kan vara lämpligt att lägga vissa regler utanför stadgarna. Ibland 
kallas dessa för ordningsregler, tillämpningsanvisningar, nor mer eller 
interna arbetsbeskrivningar. Exempel på sådana är regler om 

•  hur bokföringen ska läggas upp
•  inköpsrutiner
•  hur föreningens överskottslikviditet ska placeras
•  hur medlemmarna ska uppföra sig.

Ordningsreglerna kan samlas under en flik i föreningspärmen eller 
på föreningens hemsida, där man hela tiden kompletterar och 
ändrar så snart det behövs. Läs mer om den i kapitlet Organisation.

Vad som bör ingå i stadgarna 
I en förenings stadgar bör följande finnas med: 

•  föreningens namn
•  säte (hemort), dvs kommunen där styrelsen finns
•  föreningens ändamål
•  principer för hur verksamheten ska bedrivas
•  bestämmelser om medlemskap, utträde och uteslutning
•  bestämmelser om hur medlemsavgifter fastställs
•  verksamhetsår (räkenskapsår)
•  beslutande organ (ordinarie och extra föreningsstämma, kallas 

ibland ordinarie och extra årsmöte) och bestämmelserna för dessa 
•  bestämmelser för kallelse till föreningsstämmor (ordinarie och 

extra) 
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•  bestämmelser för rösträtt och beslutsfattande
•  styrelsens sammansättning (antal ledamöter och eventuella 

supp leanter), hur styrelsen väljs, beslutsfattande och principer för 
dess arbete

•  bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses, 
even tuella suppleanter, osv)

•  bestämmelser för ändring av stadgarna
•  bestämmelser för upplösning av föreningen och vad som ska göras 

med eventuella kvarvarande tillgångar.

Ovanstående punkter bör ingå i stadgarna för att föreningen ska 
kunna bli begränsat skattskyldig. Läs om begränsad skattskyldighet 
i kapitlet Skatteregler – allmännyttighet. 

Det kan också vara bra att ha med 

•  vad som gäller beträffande medlemsavgifter 
•  regler för kallelse till andra möten än föreningsstämmor
•  när ordinarie föreningsstämma ska hållas 
•  vilka frågor som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma 
•  under vilka omständigheter extra föreningsstämma ska hållas.

Ansvarsfrihet
För ekonomiska föreningar finns lagstiftning som styr organisa
tionen, och där behöver inte stadgarna ta upp allt sådant som är 
lagstadgat. Men så är det inte i ideella föreningar. Där måste allt tas 
med i stadgarna för att medlemmarna ska anses bundna av bestäm
melserna.

Ett vanligt exempel är bestämmelser om ansvarsfrihet. Finns det 
inte detaljerade bestämmelser i stadgarna om hur omröstningen om 
ansvarsfrihet ska gå till och vad det innebär att få eller inte få 
ansvarsfrihet är det fullständigt meningslöst att behandla punkten 
under föreningsstämman.

Ett sätt att lösa problemet är att i stadgarna hänvisa till lag om 
ekonomiska föreningar.

Riksorganisationer
Riksorganisationer upprättar ofta normalstadgar för de föreningar 
som ingår i organisationen. Exempelvis använder sig idrottsföre ningar 
ofta av Riksidrottsförbundets normalstadgar som hjälpmedel och 
underlag för att upprätta de egna stadgarna. Exempel på andra 
riks organisationer som har normalstadgar på internet är Riks 
förbun det Svensk Trädgård, Riksorganisationen UFOSverige, 
Pistol skytte förbundet och Lions Club.

Se exempelsamlingen i slutet av den här boken.
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Ändring av stadgarna 
Det är viktigt att redan från början noggrant tänka igenom vad som 
ska finnas med i stadgarna. Att ändra stadgarna kan vara kompli
cerat. Beslut om stadgeändring kan endast fattas på förenings
stämman. Ibland ska två tredjedelar av de närvarande på förenings
stämman godkänna ändringen. I en del föreningar krävs beslut på 
två på varandra följande stämmor. Exakta regler för ändring av 
stadgarna ska finnas med i stadgarna.

Då det bara är föreningsstämman som kan ändra stadgarna är 
dessa tillfällen begränsade till antingen ordinarie föreningsstämma 
(en gång per år) eller extra föreningsstämma. 

Uttrycket ideell i stadgarna 
Det är sällan som en ideell förenings namn innehåller ordet ideell. 
Inte heller anger man i stadgarna att det är fråga om en ideell 
förening.

Det är dock inget som hindrar att man i första paragrafen i stad
garna slår fast att det är fråga om en ideell förening. Detta kan vara 
en klarläggande upplysning för en ovan läsare. Det är dock inte 
nödvän digt. Man utgår från att en förening som inte är en ekono
misk före ning, samfällighetsförening, sambruksförening mm är en 
ideell förening.

Föreningens ändamål 
Ändamålet med föreningen ska finnas med i stadgarna. Denna 
beskriv ning bör inte vara för luddigt formulerad. 

Det ställs högre krav på ändamålsbeskrivningen om föreningen vill 
bli begränsat skattskyldig. Ändamålsparagrafen får inte ge intryck 
av att föreningen ska bedriva någon sorts kommersiell verksamhet. 

Exempel: 

– Föreningen har som ändamål att bedriva idrottsverksamhet.

– Föreningens ändamål är att främja användning av mjölkprodukter.

– Föreningens ändamål är att bedriva musikstudio i Forsa.

– Föreningens ändamål är att stödja kulturen i Hudiksvalls kommun.

Föreningens säte 
Stadgarna ska innehålla den kommun i Sverige där föreningens 
sty relse har sitt säte. Det är inget som hindrar att föreningen 
bedriver sin verksamhet i en kommun och har sitt säte i en annan. 
Man ser ofta att föreningar anger både ort och kommun som säte. 
Sätet är enbart kommunen.
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Sätet har betydelse för vid vilket skattekontor föreningen ska 
regi streras och vid vilken tingsrätt en ansökan om stämning, 
konkurs eller likvidation ska lämnas.

En svensk ideell förening kan inte ha sitt säte utomlands. 

Exempel ur stadgarna: 

Föreningen har sitt säte i Sävsjö kommun. 

Meddelande till medlemmarna 
I stadgarna ska det stå hur meddelanden ska lämnas till medlem
marna. Det finns två typer av meddelanden till medlemmarna: 

•  kallelse till föreningsstämman 
•  andra meddelanden.

Om det inte är allt för många medlemmar är det billigast och enklast 
att skicka kallelser via post, epost eller egen utdelning och/eller 
genom anslag fysiskt eller på föreningens hemsida. I större föreningar 
görs kallelser och eventuella meddelanden via annons i någon namn
given tid ning. 

Exempel ur stadgarna: 

A. Kallelse och dagordning för föreningsstämman översänds till medlem-
marna senast en månad före mötet eller kungörs inom samma tid av 
styrelsen i ortspressen och genom anslag i klubblokal o dyl. 

B. Kallelse till föreningsstämman görs genom utdelning i brevlåda eller 
med brev på posten senast en månad före föreningsstämman. 

Räkenskapsår (verksamhetsår) 
Stadgarna ska innehålla föreningens räkenskapsår. Det är detsamma 
som verksamhetsåret.

Skattelagstiftningen och bokföringslagen tillåter endast 12månaders 
räkenskapsår. Räkenskapsåret ska börja den första dagen i valfri 
månad. En fotbolls förening kan exempelvis välja räkenskapsåret 
1 november–31 oktober, efter som oktober är ett naturligt avbrott när 
serierna mm är avslutade.

Andra räkenskapsår (kortare eller längre än 12 månader) är möjliga 
för de föreningar som varken är bokföringsskyldiga eller måste lämna 
inkomstdeklaration (utan enbart särskild uppgift). I föreningar som 
inte är bokföringsskyldiga är det möjligt att ha ett verksamhetsår 
som är flera år långt, fast detta är ovanligt.
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Tips: 

Lägg räkenskapsåret så att föreningsstämman hamnar i en period utan 
några större aktiviteter i den normala verksamheten. 

Det kan vara en fördel att ha kalenderår som räkenskapsår. 
Då stämmer kontrollupp gifter och uppgifter från banker mm med 
bokföringen. De flesta ideella föreningar har kalenderår som räken
skapsår.

Minimistadgar
Här har du vad som kan anses vara minimum för stadgarna i en 
ideell förening. Vi har valt en kulturförening i exemplet. Men det är 
knappast önskvärt att ha så kortfattade stadgar. Det finns inget 
som hindrar att andra bestämmelser tas in.

Längre fram i boken tar vi upp vad som gäller för varje punkt i 
stad garna.

Exempel på minimistadgar: 

§ 1. Föreningens namn är Molnets kulturförening.

§ 2. Styrelsen har sitt säte i Hudiksvall. 

§ 3. Föreningens ändamål är att verka för att vitalisera kulturlivet i 
Hudiksvalls kommun.

§ 4. Medlemsavgiften, som ska täcka löpande utgifter, beslutas av 
före ningsstämman.

§ 5. För tiden intill nästa föreningsstämma väljs varje år tre styrelse-
ledamöter och en suppleant samt en revisor och en revisorssuppleant.

§ 6. Kallelse till föreningsstämma och övriga meddelanden till medlem-
marna görs via vanligt post eller e-post till medlemmar som valt det. 
Kallelse till föreningsstämma ska göras minst 14 dagar före förenings-
stämman, som ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

§ 7. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 8. Uppkommen vinst ska fonderas (behållas i föreningen).

§ 9. Om föreningen upplöses ska tillgångarna överföras till Hudiksvalls 
Museum.

Disposition av föreningens överskott 
Var försiktig med att skriva att överskottet från föreningen ska gå 
till medlemmarna, antingen löpande eller när föreningen upplöses. 
Det får inte uppfattas så att föreningen ska främja medlemmarnas 
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ekonomiska intressen. I så fall kan föreningen betraktas som en 
oregi strerad ekonomisk förening. Läs mer om detta i kapitlet  
Ansvaret i en ideell förening. 

Policy 
Förutom stadgar och ordningsregler kan det vara lämpligt att ha en 
nedskriven policy för föreningen. Föreningens policy kan definieras 
i några grundsatser som ska styra hela arbetet i föreningen. 

Exempel på policy: 

– Vi strävar efter en god hundhållning 

– Vi använder oss av Anders Hallgrens träningsmetoder i våra lydnads-
kurser, vilket innebär mjuka inlärningsmetoder 

– Vi vill verka för glada och harmoniska hundar, mattar och hussar 

– Vi anordnar efter önskemål olika kurser, som valpkurser och kurser 
i vardagslydnad. Dessutom anordnas andra aktiviteter, som föredrag, 
studie besök mm 

(Oxkällans hundsällskap) 
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Inget centralt register 
Det finns inget centralt register över ideella föreningar. För de flesta 
ideella föreningar finns heller inga krav på att föreningen ska 
registreras hos någon myndighet.

Registrering hos Skatteverket 
Föreningar som betalar ut löner och ersättningar eller redovisar 
moms ska registreras hos Skatteverket. Föreningen får då ett 
organisationsnummer. Om föreningen har ett organisationsnummer, 
behöver inte banken dra skatt på föreningens inkomsträntor. Efter
som nästan alla föreningar behöver ett bankkonto är en registrering 
hos Skatteverket nödvändig för de flesta.

För att hyra ut lokaler kräver uthyraren ofta ett organisations
nummer av hyresgästen.

Organisationsnummer
När en ideell förening registreras hos Skatteverket får den ett 
organisationsnummer, som motsvarar personnummer för fysiska 
personer. Organisationsnumret används för att identi fiera och 
särskilja olika föreningar. 

Styrelsen ska registrera föreningen om löner betalas ut. Om man 
inte sköter detta kan styrelsens ledamöter bli skyldiga att betala 
arbetsgivaravgifter mm.

Skatteverket kan vägra att ge föreningen ett organisa tionsnummer 
om de bedömer att föreningen inte uppfyller kraven för en ideell 
förening. Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltnings
domstol.

■■ Ideella föreningar – i princip orörda av ”juridikens döda hand” – när blir de juridiska 
personer? En utredning om ideella föreningars rättskapacitet av Oskar Z Augustsson, 
Örebro universitet, Juristprogrammet, C-uppsats, 15 hp, VT 2008
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Skatteregistrering
Skatteverket har en blankett för registrering av ideella föreningar. 
Blanketten heter SKV 8400. Föreningen registreras hos skatte
kontoret där föreningen har sitt säte. Följande uppgifter krävs för 
att få ett organisationsnummer: 

•  en vidimerad kopia av stadgarna, där ändamål, namn, mm klart 
framgår (se kapitlet Föreningens stadgar) 

•  protokollet från det första föreningsmötet, där det framgår att 
föreningen har medlemmar som antagit stadgar och valt styrelse 

•  utdrag ur det senaste föreningsstämmoprotokollet om att en 
styrelse valts 

•  föreningens postadress 
•  förteckning över styrelse och firmatecknare. 

Föreningen ska alltid anmäla ny adress till det lokala skattekontoret. 
Detta görs via www.adressandring.se. Om föreningen är redovis
ningsskyldig för moms, arbetsgivaravgift mm ska blanketten 
 4620 Registrering fyllas i och skickas till närmaste skattekontor. 
Denna blankett kan du få från skattekontoret eller hämta hem från 
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Sektionsindelning
Det är vanligt att föreningar driver sina verksamhets grenar i form av 
mer eller mindre självständiga sektioner. Observera att  sektion erna 
inte är några egna juridiska personer, utan ligger under huvud
föreningen (endast i vissa sällsynta fall kan sektioner räknas som 
egna juridiska personer). Läs mer om detta i kapitlet Organisation.

För att särskilja sektionernas verksamheter kan ett ord läggas till 
namnet när sektionen fakturerar, anordnar lotterier mm. Exempel 
på detta är Hudiksvalls IF, Skidor. Det är viktigt att (huvud)fören
ingens namn och organisationsnummer står på fakturor mm, så att 
kunder och leverantörer vet vem de gör affärer med.

https://www.adressandring.se
https://www.skatteverket.se
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Blankett SKV 8400 
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Registrering hos Bolagsverket 
Det företagsnamn som den ideella föreningen bedriver näringsverk
samhet under kan registreras hos Bolagsverket. Det är alltså bara 
ideella föreningar som driver näringsverksamhet som kan registre
ras där. Genom registreringen får föreningen skydd i länet för det 
företags namn (tidigare kallades detta firma) under vilket närings
verksamheten bedrivs.

Använd Bolagsverkets blankett 905. Den finns i både word och 
pdfformat på www.bolagsverket.se. 

Andra företagsformer och föreningar kan registreras via  
www.verksamt se, men det går inte för ideella föreningar.

Av anmälan ska framgå: 

•  i vilket län föreningen söker registrering 
•  det namn som näringsverksamheten ska bedrivas under 
•  föreningens namn (om detta inte är samma som det namn som 

näringsverksamheten ska bedrivas under) 
•  vilken näringsverksamhet som ska bedrivas, näringsverksam

hetens art ska rymmas inom stadgarnas verksamhetsbeskrivning 
•  föreningens postadress 
•  vem som är firmatecknare 
•  på vilket sätt firmatecknarna får företräda föreningen, var och en 

för sig eller två eller flera tillsammans (också kallat ”i förening”). 

Anmälan ska också innehålla personuppgifter på styrelseleda möterna 
och styrelsesuppleanterna. Det ska vara fullständigt namn, person
nummer och postadress. Numera behöver inte var och en underteckna 
blanketten. Det räcker med att en enda styrelseledamot skriver under 
blanketten och försäkrar att den ideella föreningen inte är i konkurs. 
På blanketten står att du ska använda blå bläckpenna, men pennan 
kan naturligtvis ha vilken färg som helst, huvudsaken är att skriften 
är blå.

Ett exemplar av föreningens stadgar ska bifogas.

Verkställande direktör
På registreringsblanketten hos Bolagsverket anges att om fören
ingen har en verkställande direktör ska person och adressuppgifter 
fyllas i. Det är dock ytterst tveksamt om en ideell förening verkligen 
kan ha en verkställande direktör med de befogenheter en sådan har, 
på grund av lagstiftning som endast gäller i aktiebolag och ekono
miska föreningar.

Därför avråder vi från att utse en sådan.

https://www.bolagsverket.se
https://www.verksamt.se
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Blankett 905

Nyregistrering 
Näringsdrivande ideell förening 

905 
1 (6) 

851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
www.bolagsverket.se 

Skicka till: 

Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 

1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig. 

2. Föreningens namn och organisationsnummer Du måste ha ett organisationsnummer från Skatteverket. 

3. Föreningens adress 

4. Namn för näringsverksamheten 

5. Näringsverksamhet 

6. Styrelseledamöter 

Bo
la

gs
ve

rk
et

 9
05

 2
01

7-
05

-3
1 

Personnummer 
 

Land (om bosatt utomlands) 
 

Efternamn 
 

Samtliga förnamn 
 

Postadress 
 

Postnummer 
 

Postort 
 

Personnummer 
 

Land (om bosatt utomlands) 
 

Efternamn 
 

Samtliga förnamn 
 

Postadress 
 

Postnummer 
 

Postort 
 

Personnummer 
 

Land (om bosatt utomlands) 
 

Efternamn 
 

Samtliga förnamn 
 

Postadress 
 

Postnummer 
 

Postort 
 

 

Förslag nr 1 (Skriv alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften) 
 
Förslag nr 2 
 
Förslag nr 3 
 

Postadress 
 
Postnummer 
 

Postort 
 

E-postadress 
 

Län 
 

Säte 
 

Namn 
 

Organisationsnummer från Skatteverket 
 

Kontaktpersonens förnamn och efternamn 
 

Företagsnamn 
 

Postadress 
 

Postnummer 
 

Postort 
 

E-postadress 
 

Telefonnummer dagtid 
 

Ev. depositionskontonr (tre siffror) 
 

 
Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. 
Underteckna blanketten och skicka in den i original. 
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Företagsnamn och firmateckning

Ny lag om företagsnamn
Från 1 januari 2019 gäller inte firmalagen längre, utan den är 
ersatt av en lag om företagsnamn. Ordet firma har bytts ut mot 
företagsnamn, bifirma mot särskilt företagsnamn och parallellfirma 
mot företagsnamn på främmande språk. Fortfarande används dock 
firmateckning och liknande uttryck.

Alla företag ska ha ett företagsnamn, men för ideella föreningar som 
inte är näringsdrivande och därmed inte behöver registreras hos 
Bolagsverket, krävs inget företagsnamn i lagens bemärkelse. Men en 
ideell förening måste ha ett namn, och det är under det namnet som 
föreningen får sitt organisationsnummer vid registrering hos 
Skatte verket. När vi i fortsättningen skriver namn kan detta även 
betyda företagsnamn.

Företagsnamn eller namn
Stadgarna ska innehålla föreningens namn. Av namnet kan gärna 
föreningens verksamhet fram gå, exempelvis idrottsförening, kultur
förening, schacksällskap. Detta är dock inte något formellt krav. 
Namnet får inte innehålla ordet bolag eller på annat sätt ge sken av 
att det är ett aktie bolag. En ideell förening får inte heller ha orden 
handelsbolag, ekonomisk förening, ek för, stiftelse eller samfällig
hetsförening i sitt namn.

Det förekommer sällan att föreningen har ordet ideell i sitt firma
namn. Även utan detta ord utgår man från att en förening som inte 
är en ekonomisk förening är en ideell förening.

Ensamrätt till firma 
Det finns inte något centralt register över ideella föreningar. Därför 
har föreningen inte ensamrätt till namnet, såvida föreningen inte 
har registrerat näringsverksamhet hos Bolagsverket. Då är företags
namnet skyddat i det egna länet. Detta innebär att olika registre
rade före ningar (i olika län) i princip får ha samma namn, även om 
detta är ovanligt. Registrerade trossamfund har namnskydd i och 
med att de har ett rikstäckande register hos Kammarkollegiet.
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Det går att byta namn på en ideell förening. Beslutet tas normalt på 
två på varandra följande föreningsstämmor, eftersom det är fråga 
om en stadgeändring. Läs om detta i kapitlet Föreningsstämman. 
Ändringen ska registreras hos Bolagsverket om föreningen är 
regi strerad där och hos Skatteverket om föreningen är registrerad 
där. Läs om detta i kapitlet Registrering av föreningen. 

Sektionsindelning
Det är inte ovanligt att exempelvis en idrottsförening med fotboll 
och ishockey som verksamhetsgrenar, driver dessa i form av mer 
eller mindre självständiga sektioner. Observera att sektionerna 
oftast inte är några egna juridiska personer, utan ligger under 
huvudföreningen. Läs mer om detta i kapitlet Organisation. 

För att särskilja sektionernas verksamheter kan ett ord läggas till 
namnet när sektionen fakturerar, anordnar lotterier, mm. Ett exem
pel är Näsvikens IK, Skidor. Det är viktigt att föreningens namn och 
organisationsnummer står på fakturor mm, så att kunder och 
leverantörer vet vem de gör affärer med.

Firmateckning
När en fysisk person (människa) undertecknar ett dokument gör hen 
det genom att skriva sin namnteckning. För en juridisk person, 
exempelvis en ideell förening, är det mer komplicerat. En ideell 
före ning kan ju inte ha någon namnteckning. Därför finns det regler 
om firmateckning.

En firmatecknare är en människa som har rätt att, genom att skriva 
sin namnteckning, representera den juridiska personen. När du gör 
detta, bör du först texta föreningens firma och därunder din namn
teckning. På så sätt kan ingen av misstag tro att avtalet eller vad det 
är som är undertecknat, gäller mot dig som undertecknare person
ligen.

Befogenheter
Om en styrelseledamot eller någon annan företrädare för föreningen 
har undertecknat ett dokument utan att ha firmateckningsrätt eller 
på något annat sätt har överskridit sina befogenheter, kan avtalet 
ändå bli bindande för föreningen. En förutsättning är att motparten 
inte insett eller borde ha kunnat inse att föreningens företrädare har 
överskridit sina befogenheter (motparten är i god tro). 

Föreningens företrädare kan i sådana fall bli ersättningsskyldig för 
den skada han eller hon orsakat föreningen. Detta är en komplicerad 
process som måste avgöras i domstol om man inte kan komma 
överens på något annat sätt. 
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Styrelsen representerar föreningen 
I en ideell förening kan styrelsen alltid representera föreningen. 
Om samtliga ledamöter skriver under är det giltigt. Praktiskt taget 
alla föreningar har majoritetsbeslut. Då räcker det med att mer än 
halva styrelsen skriver på.

Det är krångligt att hela eller åtminstone halva styrelsen ska under
teckna alla dokument för föreningens räkning. Därför kan styrelsen 
utse en eller flera firmatecknare. Dessa behöver nödvändigt vis inte 
ingå i styrelsen. Det är praktiskt att låta ordföranden och kassören 
samt eventuellt också sekreteraren ha firmateckningsrätt.

Enskild eller kollektiv firmateckning 
Man kan ha enskild eller kollektiv firmateckning.

Enskild firmateckning betyder att en eller flera personer var för sig 
kan underteckna dokument för föreningens räkning. 

Kollektiv firma teckning betyder att två eller flera personer ska 
underteckna dokumentet. 

Det finns också möjlighet att ge någon rätten att exempelvis teckna 
enbart ett speciellt bank eller plusgirokonto. Bestämmelser för 
firmateckning bör finnas med i stadgarna.

En firmateckningsrätt kan återkallas när som helst genom ett 
styrelsebeslut. 

Exempel ur stadgar: 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera 
personer som firmatecknare. (Den sista meningen är bara en upplysning, 
styrelsen kan alltid utse firmatecknare även om det inte står något om 
detta i stadgarna. Stadgarna kan dock föreskriva förbud mot att utse 
firma tecknare inom eller utom styrelsen.) 

Protokoll om firmatecknare 
Beslutet att utse firmatecknare ska alltid protokollföras på ett 
styrelsemöte. 

Exempel ur styrelseprotokoll: 

A. § 3 Att teckna föreningens firma utsågs Anna Andersson och Britta 
Bengtsson var för sig. 

B. § 3 Att teckna föreningens firma utsågs Anna Andersson, 
 Britta  Bengtsson och Cecilia Carlsson, två i förening. 

C. § 4 Att teckna plusgirokonto 12 34 56-7 utsågs Anna Andersson och 
Cecilia Carlsson var för sig. 
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Enskilda firmatecknare ska alltid namnges och inte formuleras 
allmänt med styrelseledamöterna var för sig. Detta har betydelse 
när det byts folk inom styrelsen.

När föreningen öppnar ett bank eller plusgirokonto, krävs en kopia 
av styrelseprotokollet som talar om vem som är firmatecknare. 
Om beslutet tagits vid ett styrelsemöte kan protokollet innehålla 
andra beslut förutom firmateckningsrätten. Om styrelsen inte vill 
lämna ut hela protokollet kan ett protokollsutdrag istället lämnas. 
Detta ska innehålla följande:

•  vilken förening det är 
•  när styrelsemötet ägde rum 
•  avskrift av paragrafen som reglerar firmateckningsrätten 
•  intyg i original att protokollsutdraget överensstämmer med vad 

som står i styrelseprotokollet 
•  firmatecknarnas namn, adress och personnummer 
•  vidimering, dvs att någon skriver under att protokollsutdraget är 

korrekt. 

Den som företräder föreningen gör det inte bara skriftligen utan 
också vid muntliga avtal. Där kan det dock bli stora bevis svårig heter.

Det är olämpligt att i stadgarna ha regler om vilka personer som får 
teckna firma. Vill man då byta ut firmatecknarna måste stadgarna 
göras om, vilket är krångligt. 

Tips: 

Även om du är utsedd till firmatecknare och i och för sig kan teckna 
före ningen ensam, bör du gardera dig genom att se till att det finns 
protokoll förda beslut när det gäller viktiga dokument, exempelvis under-
skrift av avtal. 

Ställningsfullmakt
I föreningar som har anställda kan det uppstå så kallade ställ
ningsfullmakter. Detta betyder att om någon anställd har till 
uppgift att sluta vissa avtal har han eller hon även någon sorts tyst 
behörighet att göra detta. 

Som exempel kan nämnas en vaktmästare som avtalar med en 
repa ratör om reparation av en maskin. På detta sätt är avtalet 
bindande utan att personen ifråga är firmatecknare.
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Toleransfullmakt
Om en person tillåts att företräda föreningen utan att styrelsen 
rea gerar kan en så kallad toleransfullmakt uppstå. Genom att 
föreningen genom sin passivitet tolererar detta, blir förmodligen 
föreningen i framtiden bunden vid sådana avtal även om personen 
som ingått avtalet inte är firmatecknare. 

Exempel: 

En kursansvarig i en förening har i många år bokat kurslokaler utan 
fullmakt från föreningen. Föreningen är då bunden av en beställning även 
om den kursansvarige någon gång skulle göra en felaktig beställning. 

Fullmakter
I stora föreningar där det finns undersektioner vore det opraktiskt 
om styrelsen eller utvalda personer i styrelsen, tecknar alla bank
uttag, avtal mm. Bankuttag löser man genom att i ett styrelse
protokoll (se ovan), ge teckningsrätt för en viss person på ett speciellt 
konto. För avtal mm kan styrelsen skriva en fullmakt. 

Exempel på fullmakt: 

Härmed befullmäktigas Kalle Karlsson såsom ordförande i A-stads 
Idrotts förenings fotbollssektion, att teckna spelarövergångar till och från 
föreningen.

A-stad 20XX-10-31 

Olle Olsson, firmatecknare enligt styrelseprotokoll 

I stället för genom en fullmakt kan Kalle Karlsson få ett protokolls
utdrag från styrelsemötet då man beslutade att han skulle få rätt 
att teckna spelarövergångar. Detta förfaringssätt är något enklare. 

Fullmakten kan visas upp för avtalsparter mm om de begär det. 

Registrering av firmatecknare 
Vem som tecknar en förening finns inte registrerat någonstans 
(såvida föreningen inte är registrerad som näringsdrivande ideell 
förening hos Bolagsverket), utan uppgiften finns bara i stadgar och 
styrelseprotokoll. Detta betyder att inte bara banken och posten kan 
kräva kopia av dessa dokument. Även andra avtalsparter, som t ex 
en hyresvärd eller kommunen kan begära dokument som bevisar 
firmateckningsrätten, för att försäkra sig om att den som under
tecknar dokumentet har rätt till det.
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Återkallelse av firmateckningsrätt eller fullmakt 
Om föreningen återkallar en firmateckningsrätt eller en fullmakt 
kan det förekomma att den person som haft rätten fortsätter att 
använda det gamla protokollsutdraget, den ogiltiga fullmakten eller 
det inaktuella registreringsbeviset. Om motparten är i god tro gäller 
överenskommelser och avtal gentemot föreningen. 

Om föreningen misstänker att personen med den återkallade full
makten eller firmateckningsrätten inte accepterar återkallandet 
eller kommer att bete sig oärligt, ska föreningen omedelbart vidta 
åtgärder. 

Föreningen måste meddela omvärlden att personen inte längre har 
rätt att företräda föreningen. Oftast görs detta genom att föreningen 
skickar ett brev till dem som man normalt gör affärer med. Det 
finns dock inget absolut säkert sätt att skydda föreningen från 
fortsatt utnyttjande av gamla rättigheter.

I de flesta sammanhang begär man ett registreringsbevis som är 
högst tre månader gammalt, just för att försvåra för någon som inte 
längre är firmatecknare.

Tips: 

Tidsbegränsa alla fullmakter och firmateckningsrätter. 3–6 månader kan 
vara lagom. Visserligen innebär detta merarbete, men man får en bortre 
gräns för hur länge fullmaktshavaren kan utnyttja rättigheten. 
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Föreningsstämman 

Olika beteckningar 
I ideella föreningar förekommer olika beteckningar på förenings
stämman. Det som vi i den här boken kallar föreningsstämma kan 
också kallas stämma, årsstämma, årsmöte eller föreningsmöte. 
Vill man markera att det är fråga om det normala mötet som hålls 
en gång per år, lägger man till ordet ordinarie framför.

Det som vi kallar extra föreningsstämma kan även kallas extra 
stämma, extra årsmöte eller extra föreningsmöte.

Missuppfattningar 
En botanisering bland stadgar och annat föreningsmaterial på 
inter net visar att det förekommer många missuppfattningar, som 
delvis beror på att man använder beteckningen årsmöte. 

Många ser årsmötet som ett möte som man bara kan hålla en gång 
om året, därav namnet. Ett extra årsmöte kan låta konstigt, och en 
del föreningar kallar ett sådant möte föreningsmöte eller med lems
möte.

Vi har därför valt att använda beteckningen föreningsstämma 
respektive extra föreningsstämma, trots att vi är medvetna om att 
kanske 80% av alla ideella föreningar använder någon annan 
beteck ning. I exempelvis Riksidrottsförbundets normalstadgar 
använder man årsmöte respektive extra årsmöte. Skatteverket och 
Bolagsverket använder flera begrepp omväxlande i sin information.

En bidragande orsak till vårt ställningstagande är att i de organisa
tionsformer som är lagstadgade talar man alltid om föreningsstäm
man. Så är det i ekonomiska föreningar, pensionskassor, bostads
rättsföreningar, sambruksföreningar, understödsföreningar, 
arbetslös hetskassor och samfällighetsföreningar.

Vi vill därmed också råda ideella föreningar som ska startas eller 
som ska göra om sina stadgar att passa på att införa den enligt vår 
mening lämpligare beteckningen föreningsstämma.
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Allmänt om föreningsstämman 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
På stämman får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten 
och välja alla funktionärer.

Föreningsstämman beslutar om 

•  föreningens organisation 
•  tillsättande och av styrelse och revisorer 
•  medlemsavgifter 
•  fastställande av årsredovisningen, årsbokslutet eller årssamman

ställningen, dvs föreningsstämman beslutar hur årets vinst ska 
användas, antingen för att täcka nästa års löpande utgifter eller 
genom att fonderas (sparas till kommande år) 

•  ändring av stadgar 
•  upplösning av föreningen genom likvidation eller konkurs.

Den löpande förvaltningen sköter däremot styrelsen, men förenings
stämman kan ge den riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. 
I en liten förening kan nästan alla beslut fattas av förenings
stämman, medan detta är så gott som omöjligt i en förening med 
omfattande verksamhet.

Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året. Stadgarna ska 
innehålla uppgift om när stämman ska hållas.

Ordinarie föreningsstämma ska alltid innehålla de ärenden som 
stadgarna kräver, t ex val av funktionärer mm.

Extra föreningsstämma
Stadgarna ska också innehålla vad som kan leda till extra förenings
stämma (extra årsmöte). Exempel på sådana omständig heter kan vara 

•  när föreningens styrelse tycker att det behövs 
•  när en revisor begär det 
•  när ett visst antal (oftast minst en tiondel) av medlemmarna begär 

det. En medlem ska kunna få tillgång till medlemsregistret för att 
kunna samla ihop medlemmar. 

I de båda senare fallen är det styrelsens skyldighet att kalla till 
extra föreningsstämma. Ansvaret ligger i första hand på ordföranden. 
Det förekommer att denne struntar i att kalla till extra förenings
stämma, speciellt om det är konflikter i föreningen. Detta torde vara 
straffbart och kan leda till skadeståndsanspråk från medlemmarna 
om före ningen skadas.

Vid en extra föreningsstämma ska enbart de ärenden som föranlett 
stämman och som finns med i kallelsen behandlas. 
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Bestämmelserna i stadgarna
I föreningens stadgar bör det finnas detaljerade regler om förening
ens föreningsstämmor. Följande punkter bör finnas med i stad
garna: 

•  när ordinarie föreningsstämma ska hållas, och hur lång tid i 
för väg som föreningsstämman ska sammankallas

•  under vilka omständigheter extra föreningsstämma ska hållas 
•  hur kallelsen ska göras 
•  en uppräkning av de obligatoriska ärenden som ska behandlas på 

föreningsstämman. Exempel på detta finns längre fram i detta 
kapitel. 

•  regler för medlemmarnas rösträtt 
•  hur besluten ska fattas. 

Olika sätt att kalla till föreningsstämman 
Kallelse till föreningsstämman kan göras på olika sätt, t ex genom 

•  brev till medlemmarna 
•  epost till medlemmarna 
•  meddelande på föreningens hemsida 
•  annons i tidning eller medlemsblad 
•  meddelande på anslagstavla. 

I vissa fall bör alltid skriftlig kallelse med dagordning skickas till 
varje medlem. Det är när den ordinarie föreningsstämman ska 
hållas på någon annan tid än vad som är bestämt i stadgarna eller 
då föreningsstämman ska behandla någon avgörande fråga för 
föreningen.

Exempel så sådana frågor är: 

•  beslut om stora investeringar 
•  misstroende mot styrelsen 
•  nedläggning av föreningen 
•  försättande av föreningen i konkurs 
•  likvidation av föreningen.

Kallelsens innehåll 
I kallelsen ska alla ärenden som ska behandlas av stämman finnas 
med. Det är lämpligt att bifoga dagordningen för föreningsstämman. 
Den kan deltagarna ha med sig och pricka av ärendena och göra 
anteckningar på. 

Orsaken till att alla ärenden ska finnas med i kallelsen är att 
medlemmarna ska kunna lita på att föreningen inte beslutar något 
utan att de har en chans att vara med och påverka beslutet. Före
ningsstämman ska därför inte behandla något ärende som inte 
finns med i kallelsen. Alla eventuell motioner ska också finnas med. 
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Om samtliga föreningens medlemmar är närvarande på förenings
stämman och accepterar att även ärenden som inte står i kallelsen 
behandlas är det dock fritt fram. (Det räcker alltså inte med att 
samtliga medlemmar som är närvarande på föreningsstämman 
accepterar.) 

I kallelsen ska också noggrant förklaras var föreningsstämman ska 
hållas och vilken tidpunkt den börjar. En medlem ska kunna få titta 
på årsredovisningen och revisions berättelsen före den ordinarie 
föreningsstämman.

Miss i kallelse häver beslut 

En bostadsrättsförening förbisåg att ta upp ett visst ärende i kallelsen till 
föreningsstämman. Ändå tog man beslut i ärendet på stämman. Några 
med lemmar stämde föreningen och ville ha stämmobeslutet upphävt. 

Tingsrätten ansåg att regeln i 7 kap 9 § i lagen om ekonomiska föreningar är 
till för att en medlem inför stämman ska kunna förbereda sin argumenta tion, 
ta fram underlag osv. Detta ändamål uppfylls inte, även om det skulle vara 
så att medlemmen är närvarande på stämman. Tingsrätten beslutade om 
att beslutet skulle upphävas. Hovrätten kom fram till samma sak. 

(Svea Hovrätt dom 25 april 2002) 

Tid för kallelsen 
Stadgarna bör också tala om när kallelse senast ska göras inför en 
föreningsstämma. Detta är viktigt för att medlemmarna ska ha gott 
om tid att planera in aktiviteten. Det kan också vara bra att ha en 
övre tidsgräns (lämpligen någon månad) så att kallelsen inte skickas 
ut för lång tid innan föreningsstämman. Då kan medlemmarna hinna 
glömma bort tid punkten. Det är klart olämpligt att kalla till nästa 
föreningsstämma redan under den föregående föreningsstämman.

Vem kan kalla till föreningsstämma? 
Kallelse till föreningsstämma görs vanligtvis av styrelsen. Stadgarna 
bör ha med regler för hur kallelsen ska gå till. Riksidrottsförbundets 
stadgar säger exempelvis att extra årsmöte (extra föreningsstämma) 
får begäras av styrelse, revisor eller minst en tiondel av de röst
berätt igade medlemmarna. En skriftlig redogörelse för skälen bör 
lämnas i dessa fall. Det är styrelsens ansvar att ordna med mötet 
rent prak tiskt.

Är styrelsen så splittrad att ledamöterna inte kan enas om en 
formu lering i kallelsen, kan man ta in två (eller flera) texter i 
kallelsen. Det ska framgå vilka ledamöter som står bakom respek
tive text. 
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Stadgarna bör tala om inom vilken tid en extra föreningsstämma 
ska hållas från att någon har begärt det. Annars kan det finnas risk 
för att en slö ordförande drar ut på tiden. 

Obligatoriska ärenden 
Stadgarna ska innehålla de obligatoriska ärendena på förenings
stämman (årsmötet). 

(Riksidrottsförbundets stadgemall 3 kap 5 §)

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut 
för det senaste verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas 
förvalt ning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk 
plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av: 

a/styrelsens ordförande för en tid av ett år 

b/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

c/ en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år 

d/ X antal revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett 
år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 

e/ X ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 
utses till ordförande

f/ ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad 
genom ombud. 

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga 
av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för fören-
ingen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i 
kallelsen till mötet. 
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Kommentar 1: 
Vi anser inte att ordföranden bör justera protokollet. Ändå är det 
lämpligt att han eller hon undertecknar det, men då inte i egenskap 
av juste ringsperson. Läs mer om detta längre fram i avsnittet om 
protokoll från föreningsstämman. 

Kommentar 2: 
Frågan är om det är så lyckat att ha en punkt för övriga frågor, även 
om de har anmälts på stämman. Stämman får ju bara ta upp 
ärenden som finns med i kallelsen, och då bör dessa ärenden ha 
separata rubriker i kallelsen. Och att ha en luddig bestämmelse som 
innebär att man ska avgöra om frågan är av större betydelse är 
direkt olämpligt.

Kanske kan man kalla punkten ”Diskussionspunkt” eller något 
liknande.

Stämman får dock alltid behandla ärenden som är obligatoriska 
enligt stadgarna, även om de inte finns med i kallelsen.

Kommentar 3
I andra associationsformer anses det inte vara jäv om styrelsens 
ledamöter deltar i val av revisorer. Ovanstående bestämmelse 
innebär dessutom att om endast styrelsen är med på förenings
stämman (årsmötet) kan inga revisorer utses.

Styrelseval
Ett av de viktigaste ärendena på ordinarie (och ibland också extra) 
föreningsstämma är val av styrelseledamöter. En ordinarie före
ningsstämma kan alltid fritt tillsätta nya ledamöter, även om 
mandat perioden för de gamla inte är slut. Det kan också en extra 
föreningsstämma göra, under förutsättning att ärendet finns med 
i kallelsen. 

Misstroendevotum
Ibland förekommer något som brukar kallas misstroendevotum eller 
misstroendeförklaring. Egentligen är detta en juridisk term i rege
ringsformen, där ett statsråd kan utsättas för detta.

I en förening används uttrycket när styrelsen vill ställa frågan om 
förtroendet för styrelsen på sin spets. Styrelsen förklarar då inför en 
omröstning i ett ärende att om stämman inte går på styrelsens linje, 
kommer styrelsen omedelbart att avgå. Det är lämpligt om denna 
hotbild framgår av kallelsen om det är fråga om en extra stämma. 
Annars kan man hamna i läget att sty relsen avgår och stämman 
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inte kan utse en ny styrelse, eftersom ett sådant ärende inte finns 
med i kallelsen. Då måste ytterligare en extra före ningsstämma 
utlysas för styrelseval.

Speciella ärenden 
Om en medlem vill att ett visst ärende ska tas upp på förenings
stämman, ska medlemmen kontakta styrelsen eller dess ordförande 
om detta i så god tid i förväg att ärendet kan tas med i kallelsen. 

Skulle styrelsen inte gå med på detta, återstår möjligheten att på 
föreningsstämman få med minst en tiondel av medlemmarna på att 
begära en extra föreningsstämma. Denna så kallade minoritetsregel 
brukar finnas med i stadgarna. I Riksidrottsförbundets stadgemall 
finns den i 3 kap 7 §.

Motioner
I många föreningar har man ett system med motioner. En motion är 
ett skriftligt förslag som ska lämnas in till styrelsen senast ett visst 
datum i god tid före föreningsstämman. Datum ska framgå av 
stadgarna. 

Styrelsen ska yttra sig över motionen och föreslå stämman att 

•  besluta enligt motionen 
•  avslå motionen 
•  fatta ett beslut utan att styrelsen har någon bestämd åsikt. 

Motionerna, och styrelsens yttrande över dem, ska antingen finnas 
med i kallelsen till föreningsstämman eller finnas tillgängliga för 
medlemmarna inför föreningsstämman på det sätt som framgår av 
kallelsen (på samma sätt som räkenskapshandlingarna). Under 
stämman kan dock enskilda styrelseledamöter mycket väl byta 
stånd punkt och rösta för ett förslag som avviker från styrelsens (sitt 
eget) yttrande över motionen. Ledamöterna är alltså inte bundna av 
sitt yttrande. Det kan ju ha dykt upp argument under behandlingen 
av ärendet på föreningsstämman, saker som man inte tänkt på 
tidigare.

Årsberättelse
Styrelsens och de eventuella sektionsstyrelsernas årsberättelser ska 
presenteras på den ordinarie föreningsstämman. Berättelsen ska 
innehålla väsentliga händelser och fakta för det gångna verksam
hetsåret. Ibland kallas årsberättelsen verksamhetsberättelse. 

Styrelsens årsberättelse kan läggas samman med årsredovisningen. 
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Tips: 

Skriv enbart om väsentligheter i årsberättelsen. Det kan annars bli för 
mycket att läsa på föreningsstämman och tröttsamt att lyssna på. 
Gör istället en separat statistik som inte behöver ingå i årsberättelsen. 
Föreningsstämman får inte ta för lång tid eftersom detta tenderar att 
sänka deltagarantalet. För lågt närvaroantal på föreningsstämmorna är ett 
vanligt problem i ideella föreningar. 

Man behöver inte läsa upp årsberättelsen vid föreningsstämman. 
Det är mycket bättre att bifoga den till kallelsen. Alternativt kan 
den delas ut innan föreningsstämman börjar. Det är viktigt att alla 
deltagare på föreningsstämman har möjlighet att läsa igenom 
årsberättelsen innan den ska fastställas. Årsberättelsen kan också 
finnas tillgänglig på något annat sätt, exempelvis i klubblokalen 
eller på föreningens hemsida.

Öppnande av föreningsstämman 
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den 
som styrelsen utsett. Därefter väljer föreningsstämman en speciell 
ordförande för föreningsstämman. Det behöver inte vara styrelsens 
ordförande eller ens en medlem i föreningen.

Om ni väntar er stormiga diskussioner på föreningsstämman och 
styrelseledamöterna och ordföranden kan väntas vilja delta i debatten, 
kan det vara lämpligt att välja någon helt utomstående som ordför
ande. Det kan vara svårt att både sitta som ordförande och samtidigt 
vara med i debatten. 

Föreningsstämman är en enskild sammankomst. Andra än före
ningens medlemmar har inte rätt att vara med. Stämman beslutar 
om den ska vara mer eller mindre öppen.

Ombud och biträde på föreningsstämman 
I första hand är medlemmarna med personligen och beslutar på 
före ningsstämman. En medlem som inte har möjlighet att vara med 
får skicka ett ombud om detta är tillåtet enligt stadgarna. I stad
garna ska det stå hur ombudets fullmakt ska se ut, exempelvis om 
den ska vara skriftlig och bevittnad.

Enligt Riksidrottsförbundets stadgemall kan en frånvarande med
lem skicka ombud som får företräda högst en medlem. Detta med 
ombud är viktigt att ta ställning till, eftersom det med ombudsröst
ning kan utföras kupper på föreningsstämmorna, framför allt i 
föreningar som har låg närvaro vid föreningsstämman. Det är 
lättare att få en skriftlig ombudsfullmakt än att få personerna i 
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fråga att komma på mötet. För att undvika dessa problem är nog ett 
för bud mot ombud att föredra eller att en person bara får företräda 
högst en annan medlem.

Det bör rimligtvis vara tillåtet för medlemmarna att ha med biträde 
vid föreningsstämman. Exempel på detta är om en medlem vill ha 
någon ekonom, jurist, tolk eller vårdbiträde till hjälp. Denna person 
har inte någon rösträtt. Vårdnadshavare brukar ha rätt att före
träda sina omyndiga barn

Röstlängd
I en stor förening är det onödigt att göra en röstlängd. De flesta 
beslut fattas ju med så stor majoritet att det inte behövs. Därför kan 
det vara lämpligt att vänta med att göra en röstlängd tills någon 
begär det. Den kanske aldrig behövs. Om den behövs är det ordför
anden som ansvarar för att den upprättas. 

Protokollet från föreningsstämman bör tala om hur många röst
berättigade medlemmar som varit med. För historiken kan det vara 
intressant om även namnen på deltagarna är med. Denna förteck
ning kan också fungera som röstlängd. 

Rösträtt på föreningsstämman 
En vanlig förutsättning för rösträtt är att medlemsavgiften betalats. 
En intressant fråga är vid vilken tidpunkt medlemsavgiften ska ha 
betalats för att medlemmen ska få rösta. Räcker det med betalning 
kontant på stämman strax före omröstningen? Eller har man 
rösträtt tills man har blivit utesluten på grund av bristande betal
ning? Detta bör absolut regleras i stadgarna för att slippa diskus
sioner under stämman. Enligt Riksidrottsförbundets stadgemall ska 
medlemsavgiften ha betalats senast två månader före förenings
stämman.

Principen en medlem = en röst uttrycker ett demokratiskt synsätt 
som är viktigt för föreningsrörelsen. Normalt sett regleras röst
rätten i stadgarna. 12 eller 15 år är vanliga nedre åldersgränser.

Omröstning på föreningsstämman 
Det bästa är givetvis om föreningsstämman genom diskussion kan 
komma fram till gemensamma beslut i olika frågor. Men det är inte 
alltid detta går, och då får ni ta till omröstning.

Regler för omröstning bör absolut finnas i stadgarna. Det är inte så 
lyckat att man först på föreningsstämman beslutar om hur en viss 
röstning ska gå till. Då kanske inte alla medlemmar är med.
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Öppen eller sluten omröstning 
Öppen omröstning kan ibland styra utfallet. Därför bör möjligheten 
till sluten omröstning finnas med i stadgarna. Om möjligheten inte 
finns i stadgarna är det en intressant fråga om en enskild medlem 
kan få igenom ett beslut om sluten omröstning på föreningsstämman. 
Vår uppfattning är att detta bör vara möjligt, då det handlar om en 
föreningsdemokratisk rättighet. En sluten omröstning ger säkert en 
bättre bild av medlemmarnas åsikt utan yttre påverkan. 

Jäv vid röstningen 
Den som är jävig i en fråga ska inte vara med och rösta i just den 
frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att 
bevaka, vilka är i konflikt med föreningens intressen. Jävsreglerna 
är till för att alla som röstar verkligen ska vilja föreningens bästa 
utan hänsyn till personliga intressen. 

Det betyder att en medlem inte får vara med och rösta i frågor som rör 
medlemmen själv eller någon närstående, t ex angående uteslut ning, 
ersättning för uppdrag mm. Det är bara vid själva omröstning en som 
de jäviga personerna inte får vara med. De får däremot vara med i 
behandlingen av ärendet och då lägga fram sina synpunkter. Det är 
dock inte ovanligt att den jäviga personen väljer att lämna stämman 
redan under behandlingen, då frågan kan vara känslig och hans eller 
hennes närvaro påverkar diskussionen och röstningen. 

Detta blir bara aktuellt vid formella omröstningar. Vid beslut genom 
acklamation, dvs när alla närvarande som biträder förslaget säger 
ja, utgår man från att ingen av dem som röstar är jävig.

När kan föreningsstämman fatta beslut 
Om kallelsen till medlemmarna gjorts på ett riktigt sätt kan stäm
man fatta beslut även vid ett lågt närvaroantal, kanske ner till en 
enda person. Det kan ibland vara svårt att få medlemmarna att gå 
på föreningsstämman för att de är rädda för att bli valda till någon 
betungande post. Med god planering av valberedningen kan detta 
problem undvikas genom att alla blivande funktionärer blivit 
till frågade och lämnat klartecken.

Tips: 

Lägg föreningsstämman tillsammans med något annat arrangemang, 
exem pelvis en vårfest eller en underhållning, för att öka uppslutningen. 
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Protokoll vid föreningsstämman 
Föreningsstämmans ordförande ska se till att det förs protokoll vid 
stämman. Normalt väljs en särskild sekreterare för stämman. Det 
kan gärna vara någon som man inte räknar med ska delta så aktivt 
i eventuella diskussioner. Föreningsstämman väljer också en eller 
två justeringspersoner, som sedan ska intyga att protokollet stäm
mer med verkligheten. Dessa justeringspersoner bör föra löpande 
anteckningar under föreningsstämman. Se även kapitlet Styrelsen. 

Protokollet ska innehålla följande: 

•  Röstlängden, om en sådan har gjorts (lämpligen som bilaga). 
Åtminstone bör antalet medlemmar noteras. 

•  Alla beslut som har fattats på föreningsstämman. 

Om det har varit omröstning ska resultatet noteras i protokollet. 

Reservation
Det förekommer att en medlem vill reservera sig mot ett stämmo
beslut. Detta är meningslöst, eftersom med lemmarna ändå inte blir 
ansvariga för föreningsstämmans beslut. Om något är felaktigt, är 
det styrelsen som blir ansvarig om beslutet genomförs.

Men om någon ändå vill markera sitt missnöje genom att reservera 
sig, är det enklast (minst diskussioner) att låta den påstridiga 
personen göra detta, och ta in reservationen i protokollet.

Läs om ”riktiga” reservationer i kapitlet Styrelsen.

Underskrifter 
Protokollet bör undertecknas av den eller de som varit ordförande 
under stämman (alltså inte nödvändigtvis styrelsens ordförande). 
Vanligtvis undertecknar även sekreteraren. Justeringspersonen 
eller justeringspersonerna ska underteckna och därigenom intyga 
att protokollet på att korrekt sätt speglar vad som beslutades på 
föreningsstämman.

Föreningsstämmo protokoll är offentliga till skillnad från styrelse
protokoll. Originalet ska förvaras på betryggande sätt och det är 
styrelsen som ansvarar för det.

Observera att om ordföranden undertecknar protokollet innebär detta 
inte att hen justerar det, såvida hen inte dessutom utsetts till juste
ringsperson. I en del föreningar stadgar man att ordföranden jämte 
en eller flera justeringspersoner ska justera protokollet. Det är 
olämpligt att låta ordföranden justera. Hen ska under mötet koncen
trera sig på att leda diskussionerna och beslutandet och inte behöva 
föra anteck ningar för att i efterhand kunna kontrollera att protokollet 
är korrekt.
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Tips: 

Förvara kopior av protokoll från föreningsstämmorna, information mm 
lätt åtkomligt i exempelvis klubblokalen. De kan också publiceras på 
förening ens hemsida. 

Styrelsens upplysnings- och tystnadsplikt 
Självklart har medlemmarna intresse av att få veta exakt hur 
före ningens ekonomiska ställning mm är. Styrelsen måste därför på 
före ningsstämman svara på frågor från medlemmarna om före
ningen och dess ekonomi.

På föreningsstämman kan hemligheter läcka ut. Om någon sådan 
känslig fråga kommer upp, är det styrelsen som avgör om frågan ska 
besvaras på föreningsstämman. Om ett svar skulle innebära en 
väsent lig nackdel för föreningen behöver frågan inte besvaras. 
Motivet till detta bör klargöras för stämman.

Det betraktas alltid som skumt om styrelsen inte vill svara på 
med lemmarnas frågor. Därför bör man ha så stor öppenhet som 
möjligt i en förening. Frågor som anknyter till att styrelsen eller 
någon i före ningen direkt brutit mot stadgar eller lagstiftning ska 
givetvis besvaras.

Revisorerna som granskare 
Ett sätt att lösa problemet med tystnadsplikten är att låta styrelsen 
lämna den begärda uppgiften till revisorerna inom en viss tid efter 
föreningsstämman. Därefter gör revisorerna en rapport där de 
uppger ifall styrelsen har begått något fel i detta bestämda ärende. 
Rapporten skickas sedan till den eller de medlemmar som har 
begärt upplysningen. Så fungerar det i ekonomiska föreningar.

Klander av föreningsstämmans beslut 
Om föreningen har fattat beslut där det inte gått rätt till, kan en 
medlem eller någon annan begära en extra föreningsstämma. Man 
kan också väcka talan hos domstol (tingsrätten). Det senare är inte 
speciellt vanligt. 

Klander mot en föreningsstämma enligt ovan kan göras när som helst 
efter det att stämman hållits. Dock kan man inte vänta alltför länge.

Viktiga frågor beslutas av föreningsstämman 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Vissa 
frågor är så viktiga att de måste beslutas av föreningsstämman. 
Dock ska man ha klart för sig att styrelsen har långt gångna 
befogenheter, och om medlemmarna inte är nöjda med styrelsens 
förvaltning kan de välja en ny styrelse.
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Vad som är viktiga beslut utöver de som regleras i stadgarna, kan 
i vissa fall vara svårt att avgöra. Beslut som att lägga ner föreningen 
eller att försätta den i konkurs mm, vilka direkt avgör föreningens 
framtid ska avgöras av föreningsstämman.

Tips: 

För att undvika obehagliga situationer kan styrelsen se till att beslut som 
man misstänker eventuellt kan komma att kritiseras, tas upp till behand-
ling på föreningsstämman. Detta gäller även om styrelsen i och för sig har 
rätt att besluta i frågan. Glöm inte att ärendet ska finnas med på dag-
ordningen, så att de medlemmar som vill yttra sig i ärendet vet att de har 
anledning att komma till föreningsstämman. 

Ansvarsfrihet
Föreningens styrelse har på uppdrag av medlemmarna till uppgift 
att sköta föreningens verksamhet. Om medlemmarna inte är nöjda 
med någon eller några i styrelsen blir dessa antagligen inte omvalda 
på nästa föreningsstämma. Ibland finns det tyvärr inte några andra 
som vill ställa upp, och då får man lov att behålla de gamla.
Är föreningen dåligt skött kan frågan om att bevilja eller inte bevilja 
ansvarsfrihet komma upp. Här har revisorerna en viktig uppgift 
eftersom de i sin revisionsberättelse bör föreslå föreningsstämman 
att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet. Oftast ingår detta som en 
punkt i föreningsstämmans dagordning.
Ansvarsfriheten beslutas för räkenskapsåret medan styrelsen är 
vald för tiden mellan föreningsstämmorna. Även revisorerna uttalar 
sig om tiden motsvarande räkenskapsåret. Här uppstår ett glapp 
efter som frågan om ansvarsfrihet för tiden mellan räkenskapsårets 
slut och föreningsstämman inte behandlas. Därför krävs det två 
före ningsstämmor för att få ansvarsfrihet för hela den mandattid 
som styrelsen suttit mellan föreningsstämmorna.
Du kan läsa mer om ansvarsfrihet i kapitlet Ansvaret i en ideell 
förening. 

Fullmäktige
I stora ideella föreningar kan det vara svårt att låta alla medlemmar 
vara med på föreningsstämman. Då kan man i stället ha ett full
mäktigesystem. Man delar in föreningen i olika kretsar, oftast med en 
geografisk indelning. Varje krets har sin föreningsstämma och där 
väljer medlemmarna ett antal representanter som representerar 
kretsen på den ”riktiga” föreningsstämman. Detta kallas ibland 
ombudsmöte och förekommer bland annat inom fackförenings rörelsen. 

Det kan vara bra att även välja suppleanter (reserver) för full mäktige
ledamöterna. 
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Bordläggning
Om föreningsstämman inte anser sig ha tillräckligt underlag för att 
fatta beslut i ett visst ärende, kan ärendet bordläggas till en senare 
(ordinarie eller extra) föreningsstämma. Eventuellt kan man också 
besluta att låta styrelsen ta beslutet senare.

Ajournering
Om tiden rinner iväg, kan man besluta om att ajournera (skjuta upp) 
förenings stämman till en senare tidpunkt under dagen eller till en 
annan dag. Skulle det då dyka upp medlemmar som inte var med på 
stämman från början, har dessa enligt vår mening rösträtt, och man 
får göra om röstlängden. 
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Allmänt om styrelsen
Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Styrelsen är 
föreningens verkställande ledning. Den har ansvaret för kallelser 
till föreningsstämmor och ska förbereda ärenden till förenings
stämman. Även det löpande arbetet i en förening med ansvaret för 
anställda, för redovisning och för medelsförvaltning ligger på styrel
sen. Styrelsen arbetar efter föreskrifter som finns i stadgarna eller 
som beslutats på föreningsstämman.

Krav på styrelseledamöter och suppleanter 
Det ställs normalt sett inga formella krav på de personer som är 
styrelseledamöter och suppleanter, men följande bör vara uppfyllt: 

•  de ska uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på förenings
stämman

•  i de flesta föreningar har man som krav att de är medlemmar i 
föreningen 

•  om föreningen driver näringsverksamhet får inte någon ledamot 
ha näringsförbud. Ingen bör heller vara försatt i konkurs.

Uppdraget att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag och det 
är viktigt att de som valts till dessa poster ser till att stadgarnas och 
föreningsstämmans målsättning uppfylls. Om det ställs speciella krav 
på vilka som får väljas in i styrelsen ska detta framgå av stadgarna.

Det finns inget som hindrar att en styrelseledamot är underårig. 
Hen måste dock förstå vad det innebär att sitta i styrelsen. Det finns 
inte heller något som hindrar att en utländsk medborgare eller 
någon som är bosatt i utlandet är ledamot i styrelsen. Även styrel
sens ord förande kan tillhöra någon av dessa grupper. Om en person 
bosatt i utlandet saknar personnummer, ska personen kunna 
identifieras på något annat sätt. Vid registrering hos Bolagsverket 
ska en kopia av passet bifogas.
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Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska se till att föreningens organisation fungerar ordentligt 
och att föreningen förvaltats på ett bra sätt. I organisa tionen ingår att 
det finns vettiga rutiner fastlagda för redovisningen och hanteringen 
av föreningens pengar. Det ska också finnas rutiner för uppföljning, 
dvs att saker som beslutas på styrelsemötena också blir utförda.

Tips: 

Många arbetsuppgifter återkommer varje år vid samma tidpunkt, exempel-
vis ordinarie föreningsstämma, fastställande av budget, årsfest, julbasar, 
mm. Skriv ner en checklista för de ärenden som ska behandlas respektive 
månad. Detta för att slippa hålla extra möten bara för att man glömt något. 

Arbetsordning

Många idrottsföreningar har problem med fördelning och upp
följning av olika typer av arbete. Det kan därför vara lämpligt att 
utarbeta en arbetsordning som talar om vem som har ansvar för 
vad. Informera nya styrelsemedlemmar vid årets första möte och 
revidera arbets ordningen vid samma tillfälle. Om man kan få detta 
att fungera så slipper många beslut och arbetsuppgifter att hamna 
mellan stolarna. Läs mer om detta i kapitlet Organisation. 

Bestämmelserna i stadgarna 
I stadgarna ska följande punkter finnas med: 

•  antalet styrelseledamöter eller lägsta och högsta antal 
•  eventuellt antal suppleanter (ersättare) eller lägsta och högsta 

antal och eventuellt hur de inträder 
•  tiden för ledamöternas och suppleanternas uppdrag (mandattid).

Minst tre ledamöter 
I en ideell förening finns inte några regler för lägsta antalet leda
möter i styrelsen. Färre än tre ledamöter är besvärligt. Det kan vara 
lämpligt i en mindre förening. Skulle en sty relse bestå av en enda 
ledamot är han eller hon ensam om att bestämma i alla ärenden. 
Det överensstämmer inte med en ideell förenings demokra tiska 
anda, även om det är teoretiskt möjligt. Består styrelsen av två 
ledamöter kan det bli svårt att fatta beslut om de båda har olika 
uppfattningar.
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Inte för många ledamöter 
Styrelsen kan i princip ha hur många ledamöter som helst, men blir 
lätt ohanterlig om det är allt för många ledamöter. Om föreningen 
har majoritetsbeslut är det bäst att ha ett udda antal ledamöter. 
Kanske bör man inte ha mer än högst sju eller nio ledamöter. 

Suppleanter
Antal suppleanter, dvs de som ersätter de ordinarie ledamöterna när 
de är förhindrade, är också valfritt. Föreningen behöver inte ha 
några suppleanter alls.

Stadgarna kan innehålla bestämmelser om i vilken ordning supple
anterna kallas när någon ordinarie ledamot inte kan vara med. 

Suppleanterna kan vara personliga, dvs varje suppleant är knuten 
till en viss styrelseledamot. Detta kan vara lämpligt när styrelsen 
företräder olika regioner, har olika fackkunskaper eller företräder 
olika sektioner.

Suppleanterna kan också inträda i en viss ordning (1:e suppleant, 
2:e suppleant, osv). Med sådan turordning är det större chans att få 
en fulltalig styrelse vid frånvaro. Ett tredje alternativ är att styrel
sens ordförande vid varje tillfälle beslutar om vem av suppleanterna 
som ska kallas. Så brukar man också lösa problemet om det inte står 
något i stadgarna.

Man ska också bestämma för hur lång mandattid de väljs. Alla dessa 
bestämmelser såsom antal ledamöter, mandattid, suppleanter mm 
bör finnas med i stadgarna.

Tips: 

Se till att suppleanterna alltid får kopior av styrelseprotokollen. I vissa 
föreningar väljer man att även kalla in suppleanterna till varje möte, även 
om de inte har någon rösträtt vid mötet. Detta för att hålla dem infor-
merade och som ett led i att slussa in dem i styrelsen. 

Styrelsens beslutförhet
Normalt är styrelsen beslutför, dvs den kan fatta beslut, om mer än 
hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Med hela 
antalet styrelseledamöter menas det antal som ska finnas enligt 
stadgarna. Har man ett intervall i stadgarna utgår man från det 
antal som man vid den senaste föreningsstämman bestämde sig för 
att ha.

Stadgarna bör innehålla regler om beslutförhet. Styrelsen får inte 
fatta beslut om inte ledamöterna blivit kallade. De måste också ha 
fått ett ordentligt beslutsunderlag och ha hunnit sätta sig in i de 
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ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Om någon ledamot 
inte kan vara med, ska en suppleant kallas istället, om det finns 
någon sådan.

Styrelsebeslut
Styrelsebeslut fattas vanligtvis med enkel majoritet, dvs mer än 
hälften av de närvarande ska rösta för förslaget. Ordförande har 
utslagsröst vid lika röstetal. Andra varianter kan förekomma vid 
t ex personval. Detta beskrivs närmare i kapitlet Föreningsstämman.

En person som lägger ner sin röst anses låta bli att rösta för förslaget.

Om styrelsen inte är fulltalig, måste i många föreningar mer än en 
tredjedel av hela antalet styrelseledamöter enas för att beslutet ska 
kunna fattas. Stadgarna ska föreskriva bestämmelser om röstningen. 

Interimsstyrelse

Innan föreningen är bildad
Innan föreningen är formellt bildad, brukar man utse några  personer 
att ta hand om de åtgärder som behövs för själva bild andet. Dessa 
personer ingår i något som kallas interimsstyrelse.

Detta är inte någon riktig styrelse. Först när föreningen är bildad, 
tar denna över ansvaret för avtal mm som interimsstyrelsen ingått, 
även för tiden före bildandet. Fram till dess är personerna person
ligen bundna av alla överenskommelser de ingått för föreningens 
 räkning.

Inga viktiga beslut
Interimsstyrelsen kan inte fatta några viktigare beslut. Det handlar 
om att kalla till konstituerande stämma (den stämma som fattar 
beslut om att bilda föreningen), ge förslag till stadgar, ta kontakt 
med banken, beställa registreringshandlingar och liknande åtgär
der inför bildandet.

Falska interimsstyrelser
I vissa andra fall talar man också om interimsstyrelse. Det kan 
exempelvis vara om hela styrelsen avgår och det inte går att få fram 
en ny ”riktig” styrelse för hela mandatperioden. Då förekommer det 
att man kallar den tillfälliga styrelse som sitter fram till en extra 
stämma eller nästa ordinarie stämma för interimsstyrelse.

Dessa styrelser är dock oftast riktiga styrelser. En interimsstyrelse 
kan alltså egentligen enbart finnas innan föreningen är bildad.
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Befattningar inom styrelsen 

Inom styrelsen brukar man ha ordförande, vice ordförande, kassör, 
sekreterare och övriga ledamöter. Styrelsens ordförande har det 
största ansvaret och väljs ibland direkt av föreningsstämman. 
Sekre teraren och kassören är i regel tillsammans med ordföranden 
före ningens nyckelpersoner. 

Befattningarna förutom ordföranden, utses vanligtvis internt inom 
styrelsen på dess första sammanträde efter föreningsstämman. 
Det brukar kallas konstituerande styrelsesammanträde.

Gemensamt ansvar 
Det är lätt att tro att bara för att styrelsen har utsett en av leda
möterna till kassör, så har den personen hela ansvaret för det 
ekonomiska, eller att sekreteraren har hela ansvaret för protokollen. 
Så är det inte. Men det är alltid hela styrelsens ansvar att se till att 
redovisningen, medelsförvaltningen, säkerheten, protokollen mm 
sköts. De andra ledamöterna måste se till att kassören och sekre ter
aren sköter sina arbetsuppgifter, annars kan de själva bli ansvar iga.

Varken kassör eller sekreterare är några formella befattningar. 
Före ningen kan mycket väl låta bli att utse sådana. Det är inte 
heller något som hindrar att sekreteraren och kassören är en och 
samma person.

Läs mer om detta i kapitlet Ansvaret i en ideell förening. 

Konstituerande styrelsesammanträde
När föreningsstämman valt ordförande och övriga ledamöter är det 
dags att hålla ett första styrelsesammanträde. På detta konstitue
rande sammanträde bör styrelsen fördela de olika befattningarna. 
Den nye eller omvalde ordföranden leder vanligtvis sammanträdet. 

Exempel på dagordning för konstituerande sammanträde: 

•  Mötets öppnande 

•  Godkännande av dagordning 

•  Val av sekreterare för mötet

•  Val av protokolljusterare (förslagsvis två ledamöter) 

•  Val av vice ordförande för ett år 

•  Val av sekreterare för ett år 

•  Val av kassör för ett år 

•  Val av utbildningsansvarig 
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•  Val av övriga eventuella befattningar såsom t ex ungdomsledare, 
materialförvaltare mm 

•  Beslut om föreningens firmatecknare (t ex ordförande och kassör) 

•  Diskussion

•  Tid och plats för nästa styrelsemöte 

Tips: 

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet kan styrelsen besluta vilka 
datum som hela årets sammanträden ska hållas. På så sätt kan leda-
möterna planera sitt styrelseuppdrag i god tid. 

Styrelsens ordförande
En av styrelseledamöterna ska väljas till ordförande. Det kan göras 
av föreningsstämman eller internt inom styrelsen. Stadgarna talar 
om hur man ska göra. 

Ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens 
ansikte utåt. Han eller hon ska noga följa föreningens verksamhet 
och se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de 
kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt. Ordföranden ska se till 
att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när 
det behövs.

Vice ordförande
Det är litet oklart vad en vice ordförande egentligen är, annat än 
möjligen en hedersbetygelse.

I föreningar som har en vice ordförande brukar denna inträda när 
ordföranden är frånvarande vid styrelse sammanträde mm. Om en 
ordförande av någon anledning avgår, brukar styrelsen utse vice 
ordförande (eller eventuellt någon annan inom styrelsen) till ordfö
rande fram till nästa föreningsstämma.

Ovanstående gäller när stadgarna säger att ordförande ska utses av 
styrelsen vid konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman. 
Om stadgarna föreskriver att ordförande ska väljas direkt av 
stämman, kan inte styrelsen utse en ny ordförande inom sig om 
ordföranden avgår. Då måste en extra föreningsstämma utlysas för 
att stämman ska utse en ny ordförande. Är det kort tid kvar till 
nästa ordinarie föreningsstämma kan man kanske klara sig utan 
ordförande ett tag, och låta vice ordför ande leda styrelsemötena.

En vice ordförande bör vara ledamot, och inte suppleant. 
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Kassör
Den person som utses till kassör ska se till att 

•  kontrollera att medlemsavgifterna betalas in 
•  ansvara för bidragsansökningar till stat och kommun 
•  ansvara för utbetalningar och se till att fordringar krävs in 
•  sköta föreningens bokföring och se till att verifikationer finns för 

alla in och utbetalningar 
•  lämna inkomstdeklaration eller särskild uppgift samt kontrollupp

gifter och se till att föreningens skatter och avgifter betalas 
•  varje år göra årssammanställningen eller motsvarande (årsbok

slut, årsredovisning)
•  föra medlemsförteckning och inventarieförteckning 
•  kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad 
•  lämna budgetunderlag till styrelsen. 
•  söka bidrag hos kommunen m fl 
•  delta i styrelsearbetet 
•  informera övriga i styrelsen om ekonomin i föreningen. 

Kassörsposten är oftast den mest tidskrävande posten.

I föreningar med olika sektioner förekommer det att varje sektion 
har en egen kassör och ett eget kassaansvar. Även ekonomiansvaret 
för vissa projekt, exempelvis lotterier, kan delegeras till någon 
ansvarig. Det är dock alltid styrelsen som har det slutliga ansvaret 
för den totala ekonomin även om sektionerna i stort sett är själv
försörjande. Rapporter bör lämnas till huvudstyrelsen med jämna 
mellanrum. 

Kassören blir ofta en samordnare genom att t ex undersektioner får 
instruktioner och lämnar rapporter till huvudkassören. 

Tips:

Välj en kassör som kan det här med redovisning och ekonomi och som har 
ordningssinne. Det är också viktigt att kassören inte har några privata 
ekonomiska problem då dessa kan locka till att ta kortfristiga lån ur 
kassan. Enbart spekulationer om detta bland medlemmar kan vara illa nog.

Förskingring
Det är tyvärr så att förskingring och tillfälliga lån från personer 
som har hand om föreningens pengar inte är helt ovanligt i ideella 
före ningar, ibland på ett väldigt förslaget sätt. Därför är val av 
kassör är mycket viktigt i en förening som omsätter mycket pengar. 
Det är också viktigt att revisorerna gör kontroller löpande under 
året och är medvetna om risken för för skingring. 
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Om det uppstår misstankar om att allt inte står rätt till måste man 
omedelbart ta tag i problemet. Ofta ser vi att man är alldeles för 
passiv och därför förvärrar situationen. En person som väljs till 
kassör eller liknande måste räkna med att bli utsatt för närgångna 
kontroller, inte minst för sin egen skull.

Om förskingring ändå uppdagas är det i första hand styrelsen och 
främst dess ordförande som måste ta på sig den otacksamma upp
giften att reda ut problemet. Så här kan man göra: 

•  Börja med att kontakta revisorerna.
•  Revisorerna, styrelsen och den som förskingrat gör en rekonstruk

tion av vad som hänt och räknar ut exakt hur mycket pengar som 
fattas. 

•  Förskingraren erbjuds möjligheten att omedelbart betala tillbaka 
pengarna (med ränta) och bör lämna sin post.

•  Eventuellt kan en avbetalningsplan läggas upp. 
•  Om den som förskingrat pengarna inte vill samarbeta eller om 

denna inte vill eller kan betala tillbaka pengarna, bör en polis
anmälan göras. Detta för att behålla förtroendet för styrelsen. 

•  Alla beslut och överväganden ska protokollföras.

Sekreterare
Den person som väljs som sekreterare ska 

•  förbereda styrelsens sammanträden och föreningens förenings
stämmor 

•  föra protokoll över styrelsesammanträdena 
•  se till att förvara skrivelser mm 
•  se till att styrelsens beslut verkligen genomförs 
•  underteckna skrivelser mm tillsammans med ordförande och 

för vara kopior av dessa 
•  göra förslag till verksamhetsberättelse. 

Tips: 

Välj en sekreterare som systematiskt kan ordna föreningens protokoll, 
brev, skrivelser mm och som har lätt att uttrycka sig i skrift. Det är viktigt 
att efterträdare på ett enkelt sätt kan hitta dokument som gjorts tidigare, 
t ex avtal och liknande. 

Hela styrelsen ansvarig 
Det är viktigt att du som styrelseledamot har klart för dig att alla 
i styrelsen har det slutliga ansvaret både för ekonomin och för 
proto kollen, även om man har utsett en kassör och en sekreterare. 
Därför ska du se till att du hela tiden får tillräcklig information 
löpande under året. 
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Det kan vara lämpligt även i en ideell förening att upprätta en 
arbetsordning, på samma sätt som man gör i ett aktiebolag. 

Arbetstagarledamot
Det finns ingen lagstiftning som ger anställda rätt till plats i en 
före nings styrelse såsom det gör för aktiebolag och ekonomiska 
föreningar.

Adjungerad person
Ibland vill man att någon som har speciella kunskaper ska vara med 
på styrelsesammanträdet. Om denne person inte är styrelseledamot 
brukar hen kallas adjungerad ledamot. Benämningen är något 
miss visande, eftersom personen inte är ledamot i styrelsen. Adjung
erad person är en bättre benämning.

Det kan förekomma att en person inte kan ta plats i en förenings
styrelse på grund av bestämmelser i sitt anställningsavtal eller av 
något annat skäl. Då kan man ta in personen som adjungerad till 
styrelsen.

Utskott
Styrelsen kan välja utskott. Ett exempel på detta är att knyta en 
duktig ekonom eller marknadsförare till ett ekonomi eller PRutskott. 
Detta kan vara en fördel genom att vissa frågor inte behöver behand
las i styrelsen och att man lättare kan knyta till sig personer med 
speci ella kunskaper.

Vissa människor arbetar hellre i ett utskott med ett begränsat 
arbetsområde än sitter i styrelsen med totalansvar och mera arbete.

In- och utträde 

Mandattid
I stadgarna ska det stå för hur lång tid styrelsens ledamöter och 
suppleanterna ska väljas. Det finns ingen maximigräns, men enligt 
vår uppfattning bör en ledamot inte väljas för mer än två år i sänder. 
Därefter kan ledamöterna sedan omväljas ett obegränsat antal 
gång er, om inte annat sägs i stadgarna. Uppdraget ska upphöra vid 
slutet av en kommande föreningsstämma och inte redan vid slutet 
av räkenskapsåret.
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Tips: 

Det kan vara lämpligt att, när föreningen bildas, välja hälften av styrelse-
ledamöterna på ett år och hälften på två år. Följande år väljs de lediga 
plats erna på två år. På så sätt behöver inte hela styrelsen bytas ut på en 
gång. Annars kanske föreningen plötsligt står där med en styrelse som 
består av bara nya ledamöter, vilka inte alls är insatta i förhållandena 
i föreningen.

En bred åldersspridning ger ofta bra resultat genom att nytänk ande 
och erfarenhet blandas. Likaså bör man eftersträva en jämn köns
fördelning. Stadgarna kan ge uttryck för en sådan strävan, men det 
kan försvåra rekryteringsarbetet om man ställer upp formella krav 
i stadgarna.

Utträde ur styrelsen
En styrelseledamot har alltid rätt att när som helst avgå från sitt 
uppdrag i förtid. Hen ska då anmäla detta till styrelsen. Självklart 
är det bra om hen berättar varför, men det finns ingen tvingande 
regel om detta.

Om någon går ur styrelsen brukar i första hand en suppleant träda 
in. Om det inte finns någon sådan bör styrelsen se till att en ny 
leda mot väljs genom att kalla till extra föreningsstämma. Om styrel
sen fortfarande är beslutför trots att en ledamot tvingats avgå, kan 
sty relsen i värsta fall vänta till nästa ordinarie föreningsstämma 
med att välja en ny ledamot, särskilt om det inte är så lång tid kvar 
till nästa stämma.

Om hela styrelsen avgår
Om hela styrelsen avgår samtidigt, måste någon av dem kalla till en 
extra föreningsstämma för att utse en ny styrelse. Om ingen av dem 
gör det, måste någon annan medlem göra kallelsen. I annat fall 
måste föreningen likvideras.

Avsättande av styrelseledamöter
En styrelseledamot kan alltid avsättas och ersättas med någon 
annan på en ordinarie föreningsstämma. Frågan är om detta även 
gäller styrelseledamöter som på den ordinarie föreningsstämman 
inte står i tur att avgå. Enligt vår uppfattning kan de avsättas, men 
det måste klart framgå av kallelsen att ett sådant ärende ska tas 
upp, eftersom det inte är ett stadgeenligt ärende.

Medlemmarna kan också under vissa förutsättningar begära att 
sty relsen kallar till en extra föreningsstämma. På den extra före
nings stämman kan hela eller delar av styrelsen bytas ut. I kall elsen 
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ska då frågan om styrelseval finnas med som en punkt. Läs om 
extra föreningsstämma i kapitlet Föreningsstämman. 

Om en extra föreningsstämma byter ut hela styrelsen mot en ny, och 
avsikten är att den nya styrelsen bara ska sitta en kort tid fram till 
nästa ordinarie föreningsstämma, brukar den nya styrelsen kallas 
interimstyrelse. Detta är inte korrekt. Även om styrelsen sitter en 
kort tid, är det fråga om en vanlig styrelse fullt ut.

En ”äkta” interimstyrelse är ett antal personer som fått i uppdrag 
att bilda en ideell förening och har hand om diverse sysslor innan 
föreningen är bildad. 

Protokoll

Styrelseprotokoll
Vid varje styrelsesammanträde ska det föras protokoll, vars para
grafer ska numreras. Protokollet förs vanligtvis av sekreteraren i 
styrelsen eller av någon annan om sekre teraren är frånvarande. 
Styrelsemötet behöver inte betyda att leda möterna träffas person
ligen, telefonmöten går också bra. Huvudsaken är att ni skriver ett 
protokoll som sedan undertecknas ordentligt.

Protokollet ska innehålla tid och plats för sammanträdet samt vilka 
som varit närvarande.

Det är praktiskt att ha med sig en bärbar dator och skriva proto
kollet medan sammanträdet pågår. Börja med att skriva stolpar och 
sedan fylla i. Minnet är då färskt och protokollet kan göras klart 
direkt, och inte strax innan nästa styrelsemöte.

Justering
Sekreteraren ska underteckna protokollet. Dessutom bör en eller två 
andra ledamöter väljas som justeringspersoner. Justeringen betyder 
att den som skriver under försäkrar att protokollet på ett riktigt sätt 
speglar vad som har beslutats under sammanträdet. Det är inte så 
lyckat att ordföranden justerar protokollet. Hen har ju fullt upp med 
att vara ordförande, och har kanske inte tid att föra anteckningar 
för att sedan kunna kontrollera att protokollet blev korrekt. Men om 
ordföranden vill underteckna protokollet i alla fall, finns det inget 
hinder mot detta.

Om den som ska justera inte instämmer i protokollförarens tolkning 
av vad som beslutades, får hen inte ändra i protokollet, utan ska i 
stället skriva dit sin avvikande mening. Därefter kan protokoll
föraren välja att skriva ut ett nytt, ändrat protokoll, som sedan får 
justeras på nytt, och då förhoppningsvis utan avvikande mening.
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Stadgarna bör innehålla regler för hur protokoll vid förenings
stämmor och styrelsesammanträden ska justeras.

”Fastställande” av protokoll 
Vid nästkommande styrelsemöte kan man ha som rutin att gå igen om 
protokollet från föregående möte. Ibland ser man formu ler ingar som 
”fastställande av föregående mötesprotokoll”. Detta är en tokig 
formulering, eftersom den leder tanken till att protokollet inte skulle 
vara giltigt förrän man får den här fastställelsen. Men proto kollet är 
giltigt så snart det är justerat.

Om man ändå har denna rutin får en ledamot som anser att före
gående mötesprotokoll är felaktigt utformat framföra sina synpunk
ter på nästkommande möte. Men man får inte ändra i det föregå
ende justerade protokollet. Om man vill ha en förändring ska den 
göras genom ett nytt beslut på styrelsemötet. Man kan när som helst 
ändra ett beslut genom att ta ett nytt beslut som går i en annan 
riktning.

Beslutsprotokoll och diskussionsprotokoll 
Vanligtvis skrivs enbart styrelsens beslut i protokollet, ett så kallat 
beslutsprotokoll. Ibland är det bra att även notera diskussionen 
kring ett beslut, ett så kallat diskussionsprotokoll. Om någon senare 
ska försvara sitt beslut kan ett sådant protokoll vara bra att titta 
tillbaka på. Även för efterkommande är ett diskussionsprotokoll mer 
intressant ur historisk synpunkt.

Reservation
En styrelseledamot har rätt att få in avvikande mening (reservation) 
i protokollet för att kunna bevisa att hen inte varit med om beslutet. 
Detta kan ha stor betydelse vid eventuellt kommande kritik och 
skadeståndsanspråk mot styrelsen.

Det räcker inte med att bara protestera och sedan ändå låta bli att 
reservera sig. Reservationen kan mycket väl vara blank, dvs utan 
motiv. Reservationen måste göras innan styrelsemötet har avslutats, 
men ledamoten kan mycket väl vänta till slutet av mötet.

I en situation med svåra motsättningar inom styrelsen förekommer 
det att sekreteraren vägrar eller ”glömmer” att föra in reservationen 
i protokollet. I så fall måste föreningens revisor kontaktas.

Allt material är föreningens 
Det är viktigt att betona att allt material tillhör föreningen. En 
avgå ende funktionär måste alltså omedelbart lämna ifrån sig allt 
material som rör föreningen till styrelsen eller till sin efterträdare. 
För kassören gäller detta inte enbart verifikationerna, utan alla 
rapporter och annan dokumentation. 
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Bordläggning av beslut 
Ibland tvingas styrelsen att skjuta upp ett beslut till nästa möte. 
Detta kan exempelvis bero på att man måste samla in ytterligare 
information. Ett sådant här förfarande kallas att man bordlägger ett 
beslut eller ärende.

Man bör ha ett bevakningssystem, exempelvis en åtgärdslista, så att 
ärendet inte glöms bort. I en sådan beslutsliggare ska det stå vem 
som har ansvaret för att ärendet tas upp och när det senast ska tas 
upp.

Ajournering av sammanträde 
När man avbryter ett sammanträde kallas det att sammanträdet 
ajourneras. Orsaken kan vara att mötet ska behandla ett viktigt 
ärende och att beslutsunderlag inte hunnit fram i tid, eller att 
leda möterna behöver betänketid. Det kan också vara att klockan 
blivit mycket och att man inte orkar fortsätta längre. Mötet fort
sätter då vid ett senare tillfälle, dock inte alltför långt fram i tiden.

Arkivering av styrelseprotokoll 
Styrelsen ansvarar för att protokollen förs i nummerföljd och för
varas på ett betryggande sätt. Varje ledamot bör få en kopia av 
styrelse protokollen, gärna samtidigt med dagordning och kallelse 
till nästa sammanträde. Även revisorerna bör löpande få styrelse
protokollen.

För räkenskapshandlingar gäller att de kan förstöras efter sju år. 
Men någon sådan gräns finns inte för styrelseprotokoll. Dessa ska 
aldrig förstöras. Gamla räkenskapshandlingar och protokoll kan ha 
ett stort historiskt värde för föreningen i framtiden.

Styrelseprotokollen är inte offentliga 
Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken föreningens medlem
mar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. De 
kopior som styrelseledamöterna får ska inte heller visas upp för 
någon utanför styrelsen utan föregående styrelsebeslut. Detta ingår 
i styrelsens vårdnadsplikt. 
Däremot har revisorerna givetvis rätt att läsa protokollen, och de 
bör få en kopia efter varje styrelsemöte. En av deras huvuduppgifter 
vid revisionen är att gå igenom alla protokoll i föreningen för att 
kunna bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts. Revi
sorernas uppgift är också att kontrollera att alla beslut har genom
förts inom rimlig tid.
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Tips: 

Lämna senaste protokoll och dagordning i god tid före nästa sammanträde 
till alla ledamöter. Detta för att dels underlätta nya beslut och dels för att 
påminna om tidigare beslut som ska ha blivit verkställda. En rullande 
åtgärdslista kan skickas med protokollet. Denna kan innehålla beslutad 
åtgärd, beslutsdag, klart senast och handläggare. 

Genom att eposta protokollen blir rutinerna snabbare och enklare. 

Öppenhet
Det kan många gånger vara svårt att avgöra hur mycket av styrel
sens ställningstagande som ska informeras till medlemmarna. Exem
pelvis behandlingen av en viss medlem (bestraffning, miss tankar om 
oegentligheter eller olämplighet som ledare, uteslutning, mm). 

Skadestånd
Det här med offentliga eller hemliga protokoll är inte så enkelt som 
man vid första anblicken kan tro. Säg att vi har en ungdomsledare 
som misstänks för sexuella närmanden. Styrelsen diskuterar frågan 
och kommer under sammanträdet fram till att det inte finns några 
bevis, men att enbart misstanken gör att ledaren ska omplaceras.
Ett offentliggörande av diskussioner och beslut skulle otvivelaktigt 
skada ledaren. Även föreningen skulle skadas, eftersom många 
föräldrar säkert skulle ta sina barn från föreningens verksamhet. 
Därmed skulle styrelsen kunna bli skadeståndsskyldig.
I ett sådant läge med offentliga protokoll har styrelsen egentligen 
bara ett alternativ, nämligen att ta diskussionen och beslutet helt 
utanför protokollet, och därmed också utanför revisorernas kontroll. 
Det är inte bra, men kanske den enda lösningen.
Det är heller ingen bra lösning att offentliggöra vissa protokoll, 
medan andra är hemliga. Det väcker bara misstänksamhet hos 
med lemmarna. Likaså om vissa paragrafer i protokollet inte offent
liggörs (vad pratade de om då?, undrar man). 

Information 
Informationen är en mycket viktig del i en väl fungerande förening. 
Ett sätt att sprida information om tagna beslut, aktiviteter mm kan 
vara att via post eller epost skicka ut ett informationsblad till 
med lemmarna och eventuellt även till andra intressenter. En hem
sida är en annan bra informationskanal. Man bör markera att det 
inte är fråga om styrelseprotokoll, utan snarare som referat.
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Övrigt om styrelsen 

Styrelseledamöters jäv
Styrelsens ledamöter ska vara lojala mot föreningen. Därför får de 
inte vara med och besluta i frågor som rör avtal mellan dem själva 
och föreningen, dvs när de är jäviga. De får inte heller handlägga 
frågor mellan föreningen och någon annan part som de har intresse
gemenskap med, exempelvis om man ska teckna avtal med någon 
närstående. Varje ledamot måste självmant upplysa de övriga i 
styrelsen om eventuella jävsförhållanden. 

Styrelsen företräder föreningen utåt 
I första hand är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar 
dess firma. Det betyder att det är styrelsen som undertecknar avtal 
och kontrakt för föreningens räkning och även företräder föreningen 
inför domstolar och andra myndigheter.

Det är inte nödvändigt att hela styrelsen skriver på, utan en eller 
flera personer i eller utanför styrelsen kan utses som firmatecknare. 
Läs mer om detta i kapitlet Företagsnamn och firmateckning. 

Mötesdisciplin
För att få effektivitet på styrelsesammanträdena ska man ha mötes
disciplin. En dagordning ska skickas ut i förväg. Dag ordningen talar 
om vilka ärenden som ska behandlas.

Ärendena ska behandlas i den ordning som står i dagordningen. 
Sådant som kommer fram efter det att dagordningen skrivits, 
behandlas eventuellt under övriga frågor. Man får dock inte ta 
beslut om inte alla ledamöter fått ett ordentligt beslutsunderlag i 
förväg. I ett ärende som inte funnits i kallelsen får inte beslut fattas 
såvida inte samtliga ledamöter är närvarande och godkänner 
förfarandet.

Tips: 

Skicka alltid ett ordentligt underlag för varje punkt på dagordningen, så att 
styrelseledamöterna har beslutsunderlag. Det kan exempelvis vara 
offert kopior inför ett större investeringsbeslut. 

Behörighet och befogenhet 
En företrädares befogenheter ska regleras i stadgarna. Det händer 
att en styrelseledamot eller firmatecknare överskrider sina befogen
heter när hen gör något för föreningens räkning. 

Om motparten inser eller borde inse att föreningens ställföreträdare 
överskrider sina befogenheter, gäller inte rättshandlingen gentemot 
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föreningen, för då är motparten inte i god tro, som det heter på 
juristspråk. Detta även om företrädaren i och för sig är behörig att 
företräda föreningen. Skilj alltså mellan behörighet och befogenhet. 

Exempel: 

Föreningens traktor är värd 100 000 kr. En firmatecknare säljer denna för 
22 000 kr. Föreningen behöver då inte stå för affären, eftersom köparen 
borde inse att denna person överskred sina befogenheter när han sålde 
traktorn så billigt. Hans behörighet att företräda föreningen ifrågasätts 
dock inte. 

Det är inte ovanligt att en eller ett fåtal personer har det största 
inflytandet i en förening och styr och ställer utan att ha förankring i 
hela styrelsen. För det mesta är dessa personer förnuftiga eftersom 
de fått en sådan roll. Men en sådan organisation kan ibland rubba 
den demokratiska anda som ska råda i en förening och leda till 
kon flikter. Det gör också att föreningen blir sårbar vid sjukdom, 
dödsfall och konflikter.

Tips: 

Fastställ gränser, både ekonomiska och andra, för när beslut måste fattas 
av styrelse eller sektionsstyrelse. Dessa gränser bör fastställas vid ett 
protokollfört styrelsesammanträde. 

Styrelsens ansvar
En ideell förening är själv ansvarig för affärsförbindelser mm. Dessa 
måste dock undertecknas eller muntligen göras upp av någon som är 
behörig firmatecknare.

Styrelseledamöterna och den eller de personer som av styrelsen 
utses som firmatecknare har ett så kallat sysslomannaansvar enligt 
Handelsbalken. Det betyder att de ska tillvarata medlemmarnas 
intressen. De har dessutom skyldighet att se till att något blir gjort 
om något börjar gå snett i föreningen. Styrelseledamöter kan bli 
skadeståndsskyldiga om talan väcks hos domstol.

Läs mer om ansvarsfrihet i kapitlen Föreningsstämman och Ansvaret 
i en ideell förening.

Internkontroll
Ett begrepp som ofta används i större företag och vid revisioner är 
internkontroll. Internkontrollen har till uppgift att ge föreningen en 
riktig redovisning och förhindra att pengar eller varor lämnar 
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före ningen på ett otillbörligt sätt. Exempel på sådana interna 
kontroller är följande:

•  Kontroll av att alla sålda läsk redovisas i bokföringen. 
•  Kontroll av att fakturerade varor verkligen har levererats och till 

rätt pris.
•  Kontroll av att alla lotterier redovisats i bokföringen och att nettot 

av dessa är riktigt.
•  Kontroll av att alla intäkter blir fakturerade och flyter in i före

ningens kassa.
•  Kontroll av att det finns rutiner för en korrekt redovisning av 

skatter och sociala avgifter.

Man bör också kontrollera att kassören lämnar rapporter i god tid. 
Att kassören inte ”hunnit” göra klart rapporterna kan vara en 
signal om att allt inte står rätt till. Låt revisorerna löpande 
(månadsvis eller kvartalsvis) få rapporter och kommunicera med 
dessa löpande under året. Många förskingringar hade kunnat 
undvikas om omgivningen varit mer alert.

Tyvärr är det alltför vanligt att det är en och samma person, t ex 
kassören, som sköter många liknande bitar i en förening utan insyn 
från någon annan. Om det är praktiskt möjligt bör fler än en person 
ha kännedom om t ex lotterier så att felaktigheter kan undvikas. 
Dessa kontrollmoment är inte bara för att avslöja oärlighet utan 
även misstag, glömska mm, vilket kan vara vanligt när en person 
har alltför många arbetsuppgifter.

Det är styrelsens skyldighet att se till att internkontrollen fungerar. 

Attestrutiner
Med attest menas att någon lämplig person genom att skriva sitt 
namn eller sin signatur godkänner köp och betalningar mm för 
föreningens räkning.

Attester förbättrar den interna kontrollen som vi skrivit om ovan. 
Rutinen kan också ge en kontroll av att inköp inte görs utan att 
 befogenhet finns samt att saker blir rätt fakturerade. Det är viktigt 
att attesten görs av rätt person. Attesten ska göras av någon annan 
än den som sköter betalningen. Varje förening bör lägga upp sina 
egna individuella rutiner. Revisorerna bör vid revisionen kontrollera 
att attestrutinerna är tillräckliga och att de har följts.

Uppföljning 
Det är ofta så att styrelsen lägger en budget för ett räkenskapsår 
och sedan låter verksamheten rulla på utan någon egentlig uppfölj
ning. Ett antal uppföljningar bör alltid planeras in för att man ska 
kunna sätta in åtgärder i tid. Detta behöver kanske inte göras varje 
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månad för exem pelvis resultatet men bör göras vid fler tillfällen än 
bokslutet. När det är dags för bokslutet är det oftast för sent att 
agera. 

Uppföljning är inte bara viktigt för ekonomin, utan även för före
ningens verksamhet i övrigt. T ex när en aktivitet arrangerats bör 
denna utvärderas och eventuella misstag noteras för att om möjligt 
undvika dessa nästa gång. 

Verkställande direktör
I större föreningar förekommer det i stadgarna att man låter styrel
sen utse en verkställande direktör (vd). Han eller hon är underställd 
styrelsen och ska underordna sig denna. Här är det avsett att fungera 
på samma sätt som i en ekonomisk förening eller i ett aktiebolag. 

Observera dock att i en ideell förening har en verkställande direktör 
inte någon lagreglerad ställning, och därmed inga formella befogen
heter. För att personen som man kallar vd ska kunna företräda 
föreningen ska hen ha en fullmakt och/eller firmateckningsrätt. 

Vd kallas ibland något annat, exempelvis president, generalsekre
terare, föreningsdirektör, klubbmästare eller klubbdirektör. Ingen 
av dessa befattningar är lagstadgad.
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Ansvaret i en ideell förening 

Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att 
styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förplikt
elser mm då avtal och liknande tecknas i föreningens namn. Det kan 
dock förekomma situationer då styrelsen eller enskilda ledamöter 
bryter mot föreningens stadgar eller någon lag, vilket kan leda till 
att en eller flera styrelseledamöter blir personligt ansvariga.

Ansvarsfrihet
Stadgarna ska innehålla bestämmelser om ansvarsfrihet, eftersom 
detta inte är lagstadgat i en ideell förening. Längre fram i det här 
kapitlet finns ett avsnitt om ansvarsfrihet.

Utan arvode
En styrelseledamot slipper inte undan med mindre ansvar bara för 
att hen arbetat ideellt i styrelsen. Möjligtvis kan ett even tuellt 
skadeståndsbelopp i ett sådant fall minskas. 

Ställföreträdaransvar
Även en person som utses av styrelsen kan bli ansvarig om hen gör 
något i strid med stadgarna eller något annat fel. Exempel på en 
sådan ställföreträdare är en kontorist på kansliet som genom 
fullmakt eller beslut om firmateck ning får stora befogen heter. Det 
gäller också personer som är adjungerade till styrelsen.

Betalningsansvar
En förening ansvarar för sina skulder bara med sin egen förmögen
het. Det finns dock regler som säger att styrelsen kan bli personligt 
betalningsansvarig i vissa fall om föreningen hamnar på obestånd. 
Med obestånd menas att föreningen inte kan betala sina skulder i 
rätt tid. Läs mer i kapitlet Obestånd.

Detta ansvar hamnar inte utan vidare på styrelsen utan det måste 
visa sig att styrelsen drivit verksamheten för långt utan att agera 
genom att t ex ställa in betalningarna, försätta föreningen i konkurs 
eller ansöka om företagsrekonstruktion (det sistnämnda gäller 
endast föreningar som bedriver näringsverksamhet).
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Om du som styrelseledamot märker att föreningens ekonomi är på 
väg att haverera, och du inte kan få de andra styrelseledamöterna 
med dig i ett beslut om att avveckla, bör du se till att en extra 
föreningsstämma inkallas. Där får medlemmarna ta ställning till 
om verksamheten ska fortsätta eller inte. Om medlemmarna beslutar 
om att ändå fortsätta verksamheten bör du omedelbart avgå ur 
sty relsen för att slippa risken för att bli personligen ansvarig.

Skatter och avgifter
Det är viktigt att inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och 
moms görs på ett riktigt sätt. Samtliga obetalda skatter och avgifter 
som omfattas av skattekontot kan leda till personligt betalnings
ansvar, så kallat ansvarsgenombrott.

Det kan exempelvis vara att 

•  föreningen inte har dragit av skatten från lönerna i rätt tid 
•  föreningen inte har betalat in avdragen skatt, arbetsgivar avgifter, 

moms, punktskatter eller föreningens egen skatt 
•  föreningen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och 

föreningen därför har fått för mycket moms tillbaka.

Hela styrelsen har ansvaret 
Observera att det är hela styrelsen som har ansvaret, inte bara den 
inom styrelsen som är utsedd till kassör. Kassören har bara en 
prak tisk funktion. Därför är det viktigt att alla styrelseledamöter 
håller sig underrättande om hur föreningens ekonomi sköts. 

Oregistrerad ekonomisk förening
Ibland kan det vara svårt att avgöra om en viss förening ska betrak tas 
som en ideell förening eller som en ekonomisk förening. En eko nomisk 
förening karakteriseras av att den uppfyller båda nedanstå ende krav: 

•  den bedriver ekonomisk verksamhet av något slag och 
•  den har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

på något sätt. 
Dessutom bör en ekonomisk förening alltid ha ett kooperativt inslag. 
Speciell lagstiftning finns för ekonomiska föreningar, men inte för 
ideella föreningar. 

Om en ideell förening uppfyller båda ovanstående krav utan att 
regi  strera sig som ekonomisk förening, finns det risk för att den 
betrak tas som en oregistrerad ekonomisk förening. Vissa hävdar att 
en sådan inte är en juridisk person. Därmed kan styrelseleda
möterna (och andra som är med och utför en viss transaktion) bli 
personligt och solidariskt ansvariga för föreningens skulder, ungefär 
som i ett handelsbolag. Det är förstås inte bra.
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Risken för att detta ska inträffa är dock liten. Det är absolut ingen 
fara med att låta den ideella föreningen bedriva ekonomisk verk
sam het, huvudsaken är att den inte dessutom gynnar medlemmarna 
ekonomiskt. 

En leverantör till O-ringen (en förening med orienteringsklubbar som 
med lemmar och som drev 5-dagars) krävde enskilda styrelseledamöter på 
ersättning efter att ha förlorat pengar i konkursen. Leverantören hävdade 
att föreningen inte var någon ideell förening, utan en oregistrerad ekono-
misk förening som inte var någon juridisk person. Därmed skulle styrelse-
ledamöterna ha personligt ansvar.

Fallet kom aldrig upp i domstol, utan parterna förlikades, vilket gör att 
rätts läget fortfarande är oklart.

Revisorns ansvar 
Även revisorn i en ideell förening kan bli skadeståndsskyldig, t ex 
om hen har missat någon viktigt i revisionsberättelsen så att med
lemmarna blivit vilseledda. Ibland utser man både en yrkes revisor 
och en lekmannarevisor (medlemsrevisor) i föreningen. Då kan man 
kanske utgå från att den godkände eller auktoriserade revisorn har 
ett större ansvar än amatören.

Bulvanförening
Det förekommer att ett aktiebolag eller ett annat företag lägger en 
ekonomiskt riskfylld del av sin verksamhet i en ideell förening som 
man kontrollerar totalt. I dessa fall kan domstolen betrakta före
ningen som en bulvan och aktiebolaget får ta hela det ekonomiska 
ansvaret för föreningens verksamhet.

Ansvarsförsäkring
Föreningen kan teckna en styrelseförsäkring, som är en ansvars
försäkring som täcker skadestånd som styrelseledamöterna kan 
ådra sig. Du kan läsa om den försäk ringen i kapitlet Försäkringar. 

Reservation
Den styrelseledamot som inte vill ta ansvar för ett visst styrelse
beslut har möjlighet att reservera sig mot beslutet och få reserva
tionen intagen i protokollet. Styrelseledamoten kan då inte ställas 
till ansvar i just denna fråga. Du kan läsa mer om reservation i 
kapitlet Styrelsen.
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Ansvarsfrihet

Bestämmelser i stadgarna
Det finns ingen lagstiftning för ideella föreningar. Vill man ha 
bestämmelser om ansvarsfrihet, måste man därför ha bestämmelser 
om detta i stadgarna. Annars är beslutet på föreningsstämman 
fullständigt meningslöst.

Enklast är det om stadgarna hänvisar till bestämmelserna i lagen 
om ekonomiska föreningar. Texten i det här avsnittet bygger på hur 
det är i ekonomiska föreningar.

Exempel på stadgepunkt:

I föreningen ska gälla bestämmelserna för ansvar och ansvarsfrihet enligt 
21 kap i lag om ekonomiska föreningar.

Allvarlig sak
Föreningens ledning, dvs styrelsen, ska på uppdrag av medlemmarna 
sköta föreningens verksamhet. Om medlemmarna inte är nöjda med 
någon eller några i styrelsen blir dessa antagligen inte omvalda på 
nästa föreningsstämma. Därmed får de ta ”ansvar” för sina misstag 
genom att de tvingas lämna styrelsen.

Men har föreningen misskötts och det kan antas att föreningen har 
lidit ekonomisk skada, kan föreningsstämman vägra en, flera eller 
samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet.

Frågan om ansvarsfrihet är en allvarlig sak, kopplad till möjlig heten 
för föreningen att kräva skadestånd av styrelseledamöterna för 
ekonomiska skador som de har förorsakat föreningen.

Revisorerna rekommenderar
Revisorerna har en viktig uppgift, eftersom de i sin revisionsberätt
else ska rekommendera föreningsstämman att ge eller inte ge 
ansvars frihet. Men det är stämman som tar beslutet. Men återigen 
är det så att detta endast gäller om det finns föreskrifter om revision 
och ansvarsfrihet i stadgarna.

På ordinarie stämma
Dechargefrågan (ansvarsfrihetsfrågan) ingår i ordinarie förenings
stämmans dagordning enligt stadgarna. Frågan om ansvarsfrihet 
ska alltså inte tas upp på extra föreningsstämma. En beviljad 
ansvarsfrihet kan inte återtas av en senare föreningsstämma.



 | 89

Ansvaret i en ideell förening 

Ordföranden bör ställa frågan så här: ”Är det någon som röstar för 
att stämman ska vägra ansvarsfrihet?”. Blir det då tyst, anses 
styrelsen ha fått ansvarsfrihet.

För att vägra ansvarsfrihet krävs att en majoritet av de närvarande 
röstberättigade på stämman eller en minoritet som består av minst 
en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen röstar för att 
vägra ansvarsfrihet.

Med detta tillvägagångssätt blir frågan om jäv för styrelsen 
meningslöst. Man kan ju inte vara tystare än tyst.

Enligt vår uppfattning kan ansvarsfrihet beviljas även om det 
enbart är styrelsen, och kanske inte ens hela den, som är närvar
ande på föreningsstämman. Detta förutsätter att föreningsstämman 
har utlysts på ett riktigt sätt. I ett sådant läge får man kanske utgå 
från att ingen av medlemmarna har något att klaga på.

Gentemot föreningen
När en styrelseledamot beviljas ansvarsfrihet gäller denna endast 
gentemot föreningen. Ansvarsfriheten rör inte förhållandet till 
enskilda personer, oavsett om de är medlemmar i föreningen eller 
inte.

Det är inget som hindrar att endast vissa ledamöter vägras 
ansvarsfrihet. Men om man antar att ingen ska vägras ansvars
frihet finns ingen anledning för ordföranden att räkna upp 
ledamöt erna en och en.

Skadeståndsanspråk
Föreningen kan bara rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen eller 
enskilda styrelseledamöter under förutsättning att man vägrar 
ansvarsfrihet på föreningsstämman. Röstar inte stämman för att 
vägra ansvarsfrihet trots full och öppen redovisning av den miss
skötta förvaltningen innebär beslutet att man inte kan kräva 
ersättning från föreningens sida. Beslutet om ansvarsfrihet är alltså 
ett viktigt ekonomiskt beslut.

Observera dock att om den beviljade ansvarsfriheten grundas på 
oriktiga förutsättningar/brist på information kan föreningen ändå 
väcka skadeståndstalan – då gäller samma regler som om stämman 
vägrat ansvarsfrihet.

Skadeståndstalan måste normalt väckas hos domstol inom ett år 
efter föreningsstämman. En längre preskriptionstid på 3 år gäller 
dock om styrelsen inte lämnat någon årsredovisning alls eller om 
uppgifterna om den skadeståndsgrundande handlingen inte huvud
sakligen är fullständiga.
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Det är föreningsstämman som beslutar om föreningen ska väcka 
talan om skadestånd. Det räcker då att minst en tiondel av förening
ens samtliga medlemmar röstar för förslaget.

Om där emot en minoritet, t ex en enskild medlem, väcker talan mot 
en eller flera styrelseledamöter, är det inte föreningen som står för 
eventuella rättegångskostnader utan den eller de som väckt talan. 
De har dock rätt att få ersättning för rättegångskostnaden av det 
skadeståndsbelopp som kommer in till föreningen genom rätte
gången om tvisten utfaller i föreningens favör.

Två stämmor krävs
Ansvarsfriheten beslutas för räkenskapsåret medan styrelsen är 
vald för tiden mellan föreningsstämmorna (mandatperioden). Även 
revisorerna uttalar sig i princip om tiden motsvarande räkenskaps
året. Här uppstår ett glapp, eftersom frågan om ansvarsfrihet för 
tiden mellan räkenskapsårets slut och den aktuella förenings
stämman inte behandlas. 

Därför krävs det två föreningsstämmor för att få ansvarsfrihet för 
hela den tid som styrelsen suttit mellan föreningsstämmorna. Det 
gäller även för styrelseledamöter som har avgått vid den första 
stämman.
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Borgen

Borgensåtagande 
Det förekommer att styrelseledamöter och andra medlemmar går i 
borgen för sin förenings skulder. Med borgen menas att någon åtar 
sig att ansvara för en annans skuld såsom sin egen. 

I de flesta fall går allting bra, medan det i vissa fall slutat mycket 
tragiskt då enskilda ledamöter tvingats sälja sina tillhörigheter för 
att kunna betala lånet. Om skulden inte betalas i tid kan kreditgiva
ren nämligen vända sig direkt till borgensmannen. ”Den som går i 
bor gen går i sorgen”, brukar det heta.

Varning för borgen
Du bör i princip inte teckna borgen som styrelseledamot i en före
ning. Om du har gjort det är det viktigt att du ser till att din efter
trädare går in som borgensman i stället för dig när du går ur styrel
sen. Detta är dock inget du absolut kan kräva. Om föreningens 
ekonomi är knackig kanske banken inte vill släppa dig som borgens
man. Då måste du stå kvar tills föreningen har betalat tillbaka sitt 
lån.

Det heter borgensman
Det är lätt att blanda ihop begreppen när det gäller borgen. Borgenär 
är den som lånar ut pengarna, exempelvis banken. Gäldenär är den 
som lånar pengarna, i det här fallet föreningen. Borgensman är den 
som genom att skriva på en borgensförbindelse ansvarar för att 
borgenären får betalt av gäldenären.

En borgensförbindelse behöver inte omfatta ett lån. Det kan också 
vara exempelvis ett hyresavtal.

Undertecknar du en borgensförbindelse innebär det att du förbinder 
dig att betala ”såsom för egen skuld”, så kallad proprieborgen. Tidigare 
användes flera olika typer av borgensåtaganden. Nu används som 
regel två varianter, obegränsad eller begränsad borgen.

Obegränsad borgen
Om du förbinder dig att betala föreningens hela kredit om kredit
givaren skulle kräva det, så är det en obegränsad borgensförbind
else. Det betyder att du måste betala hela den skuld föreningen har 
vid kravtillfället. 

Förutom kapitalskulden är det förfallna räntor och indrivnings
kostnader. 
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En obegränsad borgen kan gälla 

•  en av föreningens krediter 
•  vissa av föreningens krediter 
•  föreningens samtliga krediter. 

Om alla krediter som föreningen har hos banken ingår i ditt 
borgens åtagande kallas det för generell borgen och du undertecknar 
då en gene rell borgensförbindelse. Ska du gå i borgen för endast 
någon eller några krediter kan du antingen underteckna borgens
förbindelsen direkt på skuldebreven eller på en separat borgens
förbindelse. 

Sådana här borgensåtaganden bör inte förekomma i en ideell förening. 

Begränsad borgen 
Du kan begränsa ditt borgensåtagande till ett visst högsta belopp 
i kronor. Vad som än händer kan du aldrig bli skyldig att betala mer 
än ditt gränsbelopp. Inga räntor eller andra belopp kan tillkomma. 

Det här tycker vi är den enda rätta formen av borgensåtagande när 
medlemmar går i borgen för sin förening, om det över huvud taget 
ska förekomma. I första hand ska ni se till att kreditgivaren avstår 
från säkerheter eller tar ut andra säkerheter, t ex en företagsinteck
ning (om föreningen driver näringsverksamhet) eller en inteckning 
i föreningens fastighet (om den har någon).

Rimligt belopp 
Din personliga borgen ska vara begränsad till ett rimligt belopp. 
Med rimligt menar vi dels att borgen ska stå i proportion till skulden, 
dels att du ska ha en möjlighet att betala tillbaka borgensbeloppet 
inom en rimlig tid. 

Tips: 

Om föreningen ska låna 100 000 kr blir det visserligen mycket mera 
admini stration om 50 personer skriver på för 2 000 kr vardera än om 
5 personer skriver på för 20 000 kr vardera. Ändå rekommenderar vi 
givetvis det först nämnda alternativet. 
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I det här kapitlet beskriver vi bland annat revisorns uppgifter, vem 
som kan vara revisor, varför det görs en revision och hur revisionen 
går till.

Vår bok REVISION I FÖRENINGAR tränger ännu djupare in i 
revision av ideella föreningar än vad vi gör i detta kapitel.

Observera att i de allra flesta ideella föreningar finns det inga 
lagstadgade bestämmelser om revision. Men praktiskt taget alla 
ideella föreningar har någon form av revision, som regleras i stad
garna.

Lagstadgat om revision 
Revisionslagen gäller enbart de föreningar som enligt lag är tvungna 
att upprätta årsredovisning. Bara de föreningar som bedriver 
närings verksamhet och uppfyller minst två av följande krav räknas 
som stora och därmed måste följa revisionslagen:

•  Mer än 50 anställda.
•  Balansomslutning (summa tillgångar) på mer än 40 milj kr.
•  Omsättning på mer än 80 milj kr.

Slutsatsen är att mycket få ideella föreningar omfattas av revisions
lagen och alltså ska ha revisor enligt lag. Dessa företag ska ha 
auktoriserad eller godkänd revisor.

Fortsättningen av det här kapitlet handlar om revision enligt god 
föreningssed.

Vem kan utses till revisor? 
Det finns inga föreskrifter om vilka kunskaper den som ska utses 
till revisor behöver ha. Det är lätt att tänka att en revision görs för 
att söka och hitta fel på det jobb som styrelsen gjort. Så behöver det 
inte vara. Det är viktigt att göra en seriös och korrekt revision för 
att säker ställa medlemmarnas förtroende för styrelsen. Det är 
naturligtvis nödvändigt att den som utses till revisor besitter ett 
ekonomiskt kunnande för att över huvud taget kunna veta vad hen 
ska granska. 

Många gånger väljs någon som har en nära kontakt med styrelsen och 
det kanske är naturligt men frågan är om det verkligen är lämpligt. 



94 | 

Revision 

Revisionen görs för att granska styrelsens arbete och är revisorn för 
nära vän med någon eller några av styrelsemedlemmarna kanske hen 
inte kan kritisera de eventuella brister som kan ha förekommit. 

Naturligtvis ska den som tar på sig uppdraget som revisor vara 
medveten om att hen kan komma att behöva kritisera exempelvis 
kassören. Den som inte tror sig klara av detta, bör inte åta sig 
upp draget. Kraven på revisorns kunskaper är givetvis större i en 
stor förening än i en liten med enkla förhållanden.

Snegla på kraven för ekonomiska föreningar
Det finns som vi skrev tidigare inga egentliga krav på vem som kan 
utses till revisor men det kan vara lämpligt att följa de föreskrifter 
som finns för ekonomiska föreningar. De bestämmelserna säger 
bland annat att den som utses till revisor 

•  inte får vara omyndig
•  inte får vara försatt i konkurs 
•  ska ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och 

ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Det 
krävs förstås mer i en stor förening med komplicerade förhållan
den än i en liten.

Jävsregler för revisorerna 
Medlemmar, långivare, anställda och andra intressenter ska kunna 
lita på att revisorn är oberoende när han eller hon fullgör sitt 
uppdrag. Därför bör följande krav ställas: 

•  Revisorn får inte vara styrelseledamot i föreningen, varken 
inne varande år eller föregående.

•  Revisorn får inte hjälpa till med föreningens redovisning eller 
bokföring annat än genom att ge allmänna råd och anvisningar. 
Annars skulle det bli så att revisorn kontrollerar sitt eget arbete, 
och då är det inte längre någon egentlig revision. 

•  Revisorn får inte ha hand om föreningens pengar. Hen får alltså 
inte ha hand om utbetalningar eller placering av medel i bank 
eller på annat sätt.

•  Revisorn får inte vara anställd hos eller på något annat sätt ha en 
beroendeställning till föreningen eller någon styrelseledamot. 

•  Revisorn får inte ha följande relation till någon styrelseledamot: 
make, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp eller nedstig
ande led.

•  Revisorn får inte stå i låneskuld till föreningen, annat än vad som 
normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, exempel
vis medlemslån.

Dessa krav är inte lagstadgade eftersom det inte finns någon lag om 
ideella föreningar. De bör ändå följas. 
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En intressant fråga är hur aktiv revisorn bör vara i föreningens 
verksamhet.

Att revisorn är medlem i föreningen innebär förstås inget hinder. 
Däremot är det klart olämpligt att hen har hand om ekonomisk 
redovisning av exempelvis en sektionskassa eller ett lotteri. Revi
sorn får inte heller vara i den ställningen att hen kan fatta beslut 
som får ekonomiska konsekvenser. 

Vilka intresserar sig för en revision? 
De som är mest intresserade av att styrelsen gör ett gott jobb är 
tro ligen föreningens medlemmar. Om det inte görs någon revision 
kan det vara svårt att mer ingående granska det jobb som utförs 
i sty relsen.

Det finns naturligtvis även andra som intresserar sig för hur styrel
sen skött sina uppdrag, nämligen 

•  långivare 
•  bidragsgivare och sponsorer 
•  kommunen 
•  föreningens anställda
•  Skatteverket och andra myndigheter 
•  leverantörer. 

Revisorsval
Det är stadgarna som anger hur många revisorer en ideell före ning 
ska ha. Det vanligaste är att det ska finnas en ordi narie revisor plus 
en suppleant eller två ordinarie revisorer med eller utan suppleant. 
Revisorerna väljs på ordinarie föreningsstämma och vanligtvis för ett 
år i taget, de kan dock väljas på en längre tid om stadgarna säger det.

Det kan vara vettigt att välja minst en revisorssuppleant för att 
slippa en extra föreningsstämma om revisorn avgår i förtid av någon 
anledning.

Eftersom det är föreningsstämman som bestämmer vilka som ska 
vara revisorer är det ganska naturligt att det är stämman som också 
kan avsätta revisorerna. Detta kan ske när som helst under året 
genom en extra föreningsstämma.

Om revisorn avgår frivilligt eller avsätts i förtid ska det anmälas 
skriftligen till styrelsen och föreningsstämman.

Proffs- eller amatörrevisor 
I de mindre föreningarna är det oftast någon som kan de ekonomiska 
grunderna och som vill göra en insats för föreningen som får 
revisors uppdraget. Det är positivt att föreningen slipper betala för 
revisionen. Men i vissa fall kanske det skulle löna sig att köpa in 
tjänsten och få en bättre revision.
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I aktiebolag krävs att revisorn är kvalificerad, dvs antingen är 
god känd eller auktoriserad. På senare år har frågan om vad som 
egent ligen ska krävas i ideella föreningar diskuterats. Många större 
före ningar, särskilt inom idrotten, har och har haft ekonomiska 
bekymmer de senaste åren.

Ett bra sätt att stärka kompetensen är att välja en revisor som 
arbetar professionellt med revision tillsammans med en annan 
revisor som är lekman. De personer som arbetar professionellt med 
revision tar vanligtvis betalt, men det kan det vara värt för att få 
den rätta kompetensen.

Hur ska revisorerna uppfattas? 
Revisorernas granskning ska normalt inte uppfattas som att de 
miss tänker något fel, även om det hör till revisorernas uppgift att 
vara kritiska vid sin granskning. Men kritiken ska alltid vara saklig 
och leda till förbättring. En allmänt negativ och ifrågasättande 
attityd leder sällan framåt. 

Revisionen görs även i kassörens och styrelsens intresse, inte bara 
föreningens, och en positiv och framåtsyftande kritik kan vara till 
stor hjälp för både styrelse och kassör.

Revisorernas tystnadsplikt gentemot utomstående 
Revisorn får inte föra sådant vidare som han eller hon har fått veta 
i samband med sitt uppdrag, om det kan skada föreningen. Tystnads
plikten gäller även efter det att uppdraget som revisor har upphört. 
För att undvika missförstånd bör revisorn inte yttra mer om före
ningens ekonomiska förhållande än vad som finns med i årsredovis
ningen och revisionsberättelsen.

Tystnadsplikten gäller bara gentemot enskilda medlemmar och 
utomstående. Till föreningsstämman är revisorn skyldig att lämna 
alla upplysningar som mötet begär, om det inte är till väsentlig 
nack del för föreningen. Sådant som styrelsen och andra medlemmar 
gjort som klart strider mot stadgar och lagar bör alltid kommenteras. 

Revisorernas upplysningsplikt 
Revisorn ska också lämna ut alla upplysningar om föreningen till 
sina medrevisorer, till nya revisorer och – om föreningen försatts i 
konkurs – till konkursförvaltaren. Här har det ingen betydelse om 
upplysningen är till skada för föreningen, eftersom även övriga 
revi sorer och konkursförvaltaren har tystnadsplikt.

Revisorn ska också lämna upplysningar om föreningens angelägen
heter till undersökningsledare i en förundersökning i brottmål. 
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Granskningens omfattning 
Revisorn eller revisorerna ska granska 

•  att stadgarna följs 
•  verifikationerna och se om de har bokförts på ett korrekt sätt
•  bokföringen i övrigt och se om den stämmer med verkligheten 
•  att budgetuppföljning görs 
•  balans och resultaträkningen och årssammanställningen (eller 

motsvarande) med verksamhets berättelse
•  föreningens försäkringar och kontrollera att föreningen har ett 

ordent ligt försäkringsskydd 
•  styrelsens uppläggning av internkontrollen 
•  styrelsens förvaltning, dvs att nödvändiga beslut har fattats och 

att de fattade besluten verkligen har genomförts.

Styrelsen och eventuell klubbdirektör eller likande ska medverka vid 
revisionen och underlätta den. Styrelsen får inte hemlighålla något för 
revi sorerna.

Minst en månad före ordinarie föreningsstämma bör styrelsen lämna 
ifrån sig redovisningsdokumenten till revisorerna för slutgransk ning. 
Tidsramarna för detta finns normalt i stadgarna. Det är viktigt att 
revisorn verkligen får tid på sig att göra revisionen. 

En bra revision görs löpande under hela året och inte enbart inför 
årssammanställningen när allt redan är klart. Revisorn ska helst 
flera gånger om året följa upp föreningens verksamhet.

Revisionsberättelsen
Efter granskningen ska revisorerna för varje räkenskapsår lämna 
en revisionsberättelse till föreningsstämman. Revisionsberättelsen 
ska normalt lämnas till föreningens styrelse senast två veckor före 
den ordinarie föreningsstämman (detta bör framgå av stadgarna). 
Då ska också redovisningsdokumenten lämnas tillbaka.

Revisionsberättelsen bör innehålla följande: 

•  Ett uttalande om årsrapporten (årsredovisningen, årsbokslutet) 
gjorts enligt god redovisnings sed och god föreningssed eller inte. 
Det är ganska diffusa begrepp, men betyder att redovisningen på 
ett riktigt sätt ska visa resultat och ställning och att den görs på 
i princip samma sätt som i andra seriösa föreningar. Om revisorn 
känner sig tveksam på någon punkt, ska det finnas med. 

•  Om det vid granskningen har kommit fram att styrelsen eller 
någon styrelseledamot gjort något fel som kan medföra skade
ståndsskyldighet.

•  En rekommendation till föreningsstämman att antingen ge 
ansvarsfrihet åt styrelsen eller att inte göra det. I vissa sällsynta 
fall kan revisorn vara osäker och låta föreningsstämman fritt 
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besluta om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet. Ett avstyr
kande eller hänskjutande till föreningsstämman ska alltid motive
ras.

•  Övriga upplysningar som revisorerna önskar ge medlemmarna 
och övriga intressenter. Det behöver inte vara negativa saker. 
Det kan t ex ha gått rykten om oegentligheter. Om revisorn finner 
att dessa rykten är grundlösa, kan en upplysning om att så är 
fallet tas med i revisionsberättelsen.

•  Eventuella anmärkningar om att föreningen brutit mot någon lag. 
Exempel på detta är om arbetsgivaravgifter eller reklamskatt inte 
betalats in.

•  En rekommendation till föreningsstämman om att fastställa 
års rapporten eller inte.

Om föreningen har flera revisorer och dessa är oense om hur revi
sionsberättelsen ska se ut, kan var och en utforma sin egen 
revisions berättelse. 

Ren revisionsberättelse
En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar 
kallas ren revisionsberättelse. FAR har publicerat mallar för revi
sionsberättelsen i ideella föreningar. Som du ser uttalar man sig inte 
om ansvars frihet för styrelsen, eftersom det inte finns några lag
stadgade regler om ansvarsfrihet. Mallen har också ganska försik
tiga formuleringar.

En ren revisionsberättelse kan se ut så här: 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i A-stads hembygdsförening, org.nr XXXXXX-XXXX 

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltningen 
i A-stads hembygdsförening för räkenskapsåret 20XX-05-01–20XX-04-30. 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att 
i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt 
att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. 

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon har handlat i strid med föreningens stadgar. 
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Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed. 
Styrelsen har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens 
stadgar. 

Näsviken 20XX-06-10 

Anders Hamrin 

Oren revisionsberättelse
En oren revisionsberättelse innehåller mer eller mindre allvarlig 
kritik. Är det fråga om mindre allvarliga brister räcker det med att 
lämna ett revisionspm till styrelsen och då kan revisionsberättelsen 
fortfarande vara ren.

Det är viktigt att väsentliga överträdelser och felaktigheter verk
ligen kommer fram i revisionsberättelsen. Här är några exempel på 
anmärkningar som kan finnas i en oren revisionsberättelse: 

a. Vid granskningen har det framkommit att arbetsgivaravgifter inte 
inbetalats på utbetalda löner och förmåner till ett belopp av ca 95 000 kr. 

b. Vi har i en särskild skrivelse till styrelsen påtalat brister i den interna 
kontrollen och att arbetsgivaravgifter och preliminär skatt för anställda inte 
redovisats inom lagstadgad tid. 

c. Styrelsen har inte löpande följt den ekonomiska utvecklingen under året. 
Trots att medlemsantalet och därmed medlemsavgifterna har sjunkit 
dras tiskt, har styrelsen inte sett till att kostnaderna minskat. Genom detta 
har föreningens ekonomi kraftigt försvagats. 

d. Flera verifikationer saknas i bokföringen. Föreningen har betalat ut 
pengar till funktionärer utan skatteavdrag eller kontrolluppgift. Bankkontot 
stämmer inte. Kassan visar ett orimligt högt saldo under en lång tid av 
året. Bokslutet ger inte en rättvisande bild av föreningens ställning och 
resultat, Bland annat kan vissa tillgångar i balansräkningen inte återfinnas 
i verkligheten. Därför avstyrker jag ansvarsfrihet för styrelsen och avstyrker 
att balans- och resultat räkningen fastställes. 



100 | 

Revision 

Här är ett exempel på en oren revisionsberättelse utformad av FAR: 

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i A-stads hembygdsförening, org.nr XXXXXX-XXXX 

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltning 
i A-stads hembygdsförening för räkenskapsåret 20XX-05-01–20XX-04-30. 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för valt-
ningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god 
revi sionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revi sionen för att 
i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsent-
liga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredo-
visningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon har handlat i strid med 
förening ens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för 
mina uttal anden nedan. 

I bokslutet har upptagits en fordran för sponsring på 70 000 kr. Denna är 
enligt min bedömning osäker, då betalning ännu inte kommit in sju månader 
efter förfallodagen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redo visningssed med undantag av ovan nämnda fordran. 

Styrelsens medlemmar har enligt min bedömning inte handlat i strid med 
föreningens stadgar.

Näsviken 20XX-06-10 

Anders Hamrin 

Nära kontakt med styrelsen 
Skatter och avgifter är ett av de viktigaste granskningsmomenten 
som revisorn har. Det är oftast detta som brister i föreningarna. 
Det kan uppstå konflikter om styrelsen inte ställer upp på revisorns 
krav. I sådana fall är det viktigt att det finns en öppen dialog och att 
revisorn har goda grunder för sina anmärkningar. 

Revisorns uppgift är att se till att föreningens årsrapport i möjlig
as te mån ger en rättvisande bild av verkligheten. Om revisorns 
påpek anden gör att styrelsen ändrar årsrapporten före förenings
stämman kan obehagliga formuleringar i revisionsberättelsen 
undvikas. 

Revisorerna bör ha ett möte med hela styrelsen vid ett styrelsemöte 
under året, exempelvis det sista styrelsemötet innan förenings
stämman. Revisorerna bör också vara med på föreningsstämman. 
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Skriftlig dokumentation av revisionsinsatsen
Revisorerna ska föra en skriftlig dokumentation över sitt gransk
ningsarbete. Samtal med styrelsen bör antecknas för att man i 
efter hand ska kunna konstatera vad som sagts och vilka diskus
sioner som förts.

Lämnade synpunkter bör om möjligt dokumenteras skriftligen så att 
ingen senare kan komma och säga att revisorn inte lämnat några 
kommentarer.

Revisions-PM
I vissa fall kan det vara olämpligt att ta med anmärkningar i revi
sionsberättelsen. Dels kan det vara anmärkningar som är mindre 
betydelsefulla för den utomstående läsaren och dels kan det vara 
anmärkningar som rör affärshemligheter. Sådana anmärkningar 
och synpunkter kan lämnas till styrelsen i form av ett revisionsPM, 
såvida de inte är så bagatellartade att de kan lämnas muntligen.

Revisorerna ska se till att avgivna revisionsPM protokollförs och att 
åtgärder föranledda av PM:et dokumenteras. Det finns annars risk 
för att dokumentet stannar hos någon och att hela styrelsen inte får 
kännedom om revisorns kommentarer och synpunkter.

Väsentlighet och risk 
En riktigt genomförd revision bör planläggas noggrant för att vara 
effektiv. Revisorn ska ägna sig åt väsentligheter och de områden 
inom föreningen där det finns störst risk för felaktigheter.

I en större förening kan revisorn av tidsskäl givetvis inte granska 
alla verifikationer och protokoll. Därför kan vissa moment väljas ut 
för varje räkenskapsår. 

Det är nog vanligt att en revision utförs genom att verifikations
pärmarna läses igenom och att balansräkningen och resultaträk
ningen kollas utan någon större analys. Är resultatet ungefär som 
föregående år, tycker revisorn att det ser bra ut och skriver under 
revisionsberättelsen utan vidare granskning.
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Exempel på revisionsplan för A-stads hembygdsförening:

•  Läs igenom verifikationerna för juni, augusti, december, mars och april. 
Kontrollera att alla kostnader verkligen har med föreningens verksamhet 
att göra.

•  Kontrollera vart tredje styrelseprotokoll och se om samtliga beslut har 
lett till åtgärder.

•  Kontrollera så att inget orimligt högt kassasaldo funnits någon längre tid 
under året. Det kan tyda på otillåtna lån. 

•  Kontrollera att alla tillgångar och skulder är upptagna till rätt belopp och 
att de verkligen finns.

•  Kontrollera att kallelser till föreningsstämmor och styrelsemöten har 
gjorts på rätt sätt.

•  Kontrollera att föreningens inventarier, lager och fastigheter är tillräckligt 
försäkrade. 

•  Gör stickprovskontroll av något lotteri för att se om det i bokföringen 
givit det netto som kalkylerats. 

•  Kontrollera att större inköp föregåtts av styrelseprotokoll. Granska 
före ningens inköpsrutiner. 

Internkontroll
Granskningen av föreningens internkontroll är en viktig del i 
revi sionen. Med detta menas bland annat kontroll av att pengar och 
and ra tillgångar inte lämnar föreningen felaktigt. Du kan läsa mer 
om detta i kapitlet Styrelsen. Ansvaret för internkontrollen ligger 
ytterst på styrelsen. 

Revisorns ansvar 
Revisorn har ett större ansvar än vad många tror. Revisorn kan bli 
skadeståndsskyldig om han eller hon i revisionsberättelsen inte 
kommenterat viktiga fel. Därför bör inte föreningsstämman välja 
någon passiv person som bara skriver under. 

En revisor kan också ställas till ansvar om han eller hon obefogat 
har lämnat en oren revisionsberättelse och avstyrkt ansvarsfrihet 
eller fastställ ande av balans och resultaträkning. Det kan också 
vara att revisorn har gett felaktiga upplysningar i revisionsberät
telsen. Om föreningen eller någon styrelseledamot har skadats på 
grund av detta, kan revi sorn bli skadeståndsskyldig.

Men observera att detta enbart gäller om revisorn inte har ordent
ligt underlag för vad han eller hon skriver. Om revisorn har fakta 
att stödja sig på är det förstås hans eller hennes plikt att påtala 
felaktigheter.
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Resultatuppföljning 
Resultatuppföljning är mycket viktigt. Många föreningar har 
rea gerat alldeles för sent när budgeten överskridits eller pengarna 
tagit slut. Uppföljning av likviditeten är en av styrelsens viktigaste 
upp gifter. 

Tips: 

Låt kassören ha en genomgång, t ex en gång per kvartal, med varje 
sektion där utfall och budget diskuteras. Kanske måste en sektion be om 
ytterligare pengar från huvudstyrelsen. Då ska styrelsen ha god tid på sig 
för att hitta ytterligare intäkter. 

Budgetering 
Många tycker att budgetering är att lägga ner onödig tid, istället för 
att ägna sig åt verksamheten. Det blir ändå som det blir. 

Vår uppfattning är att det är viktigt med budgetering. I en förening 
är det extra viktigt, eftersom man där, till skillnad från i ett företag, 
har svårt att öka intäkterna. Med en budget lägger man en psyko
logisk press på de inblandade att klara av resultatet med den intäkts
ram man har. Med budgetansvar förstärker man kostnadsmedveten
heten. En budget kan styras på olika sätt och vara mer eller mindre 
detaljerad. I vissa fall kanske det räcker att ge en viss sektion eller 
ett visst lag en pott på exempelvis 50 000 kr. Ibland behöver man 
bryta ner dessa 50 000 kr på kontonivå. Här ser vi stora skillnader 
mellan olika föreningar. I de flesta fall är en rambudget att föredra. 

Ni får inte glömma att följa upp budgeten. Åtgärder ska sättas in 
under löpande år och inte efter bokslutet. Då är det för sent.

Resultatbudget
En resultatbudget visar vilka intäkter och kostnader föreningen 
räk nar med framöver. Resultatbudgeten är ganska enkel att göra 
och kan lätt läggas in i ett bokföringsprogram.
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Likviditetsbudget
En likviditetsbudget visar hur mycket kontanter och bankmedel som 
finns i föreningen om en vecka, om en månad eller vid någon annan 
tidpunkt framåt i tiden.

Likviditetsbudgeten är svårare att göra än resultatbudgeten. 
De flesta bokföringsprogram har bra rutiner för att göra resultat
budget, men det är bara ett fåtal som har rutiner för likviditets
budget (kallas ibland för cashflowprognos eller pengar in–pengar ut). 

I de flesta föreningar är likviditetsbudgeten viktigare än resultat
budgeten, åtminstone på kort sikt. Därför ska du se till att du gör en 
sådan, antingen manuellt eller i något kalkylprogram, om inte ditt 
bok föringsprogram klarar det.

Tekniken är egentligen ganska enkel. Du startar med hur mycket 
pengar som finns på föreningens konton just nu. Sedan lägger du till 
de pengar som kommer in på kontona under en månad framåt och 
drar ifrån de pengar som går ut från kontona under samma tid. Då 
får du fram hur mycket pengar som finns kvar om en månad. 

Rutinen upprepas månad för månad ett år framåt. Blir saldot under 
noll för en viss tidpunkt måste du redan i förväg se till att fören
ingen antingen skaffar en kredit som överbryggar likviditetssvackan 
eller stryper kostnaderna, och därmed utflödet av pengar. 

Om styrelsen inte har tillräckliga kunskaper för att göra en likvi
ditetsbudget, bör man ta hjälp utifrån av någon som har erfarenhet 
av budgetering. I vår bok BUDGET kan du få många tips. 

Rimlig precision 
Det är viktigt att man inte gräver ner sig i detaljer i budgetarbetet. 
Arbeta med hela tusentals eller åtminstone hundratals kronor på 
beloppen i budgeten. 

Sektionsbudget
Om föreningen har flera sektioner ska varje sektion göra ett för slag 
till budget för den egna sektionen. Därefter sammanställer sty relsen 
hela föreningens budget. Om denna inte går ihop (vilket den sällan 
gör), skickas sektionsbudgetarna tillbaka till sektionerna med önske
mål om besparingar. Därefter görs ett nytt försök att få ihop före
ningens totalbudget. På detta sätt kan budgetprocessen ta ganska 
lång tid. Därför är det viktigt att arbetet påbörjas i god tid. 

Många föreningar har bestämmelser i stadgarna om hur budget
arbetet ska gå till. 
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Tidsplan
Om vi utgår från att budgeten ska vara klar för godkännande på 
föreningsstämman i februari, kan en tidsplan för budgetarbetet 
exempelvis se ut så här (föreningen har kalenderår som räken
skapsår): 

•  I september gör styrelsen upp ramar för nästa års verksamhet och 
ger sektionerna i uppdrag att lämna in budgetar för sina verksam
heter. 

•  I oktober gör kassören en sammanställning av sektionsbudgetarna 
till en totalbudget. Styrelsen behandlar dessa. Sektionerna får till
baka sina förslag med styrelsens synpunkter. 

•  I november gör sektionerna sina reviderade budgetar och lämnar 
till kassören. 

•  I december sammanställer kassören totalbudgeten med utgångs
punkt i de olika sektionsbudgetarna. 

•  I januari fastställs budgeten för hela föreningen av styrelsen. 

Inköpsregler
I litet större föreningar bör styrelsen sätta upp inköpsregler för hur 
sektioner, kommittéer och andra ska hantera föreningens upphand
lingar. Detta för att undvika onödiga och inte beslutade inköp.
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Organisation viktigt 
Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. 
En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. En förening 
ställer oftast högre krav på organisation än t ex ett företag eftersom 
så många människor med varierande kunskapsnivåer är inblan
dade.

Ansvarsområden
En viktig del i en förenings verksamhet är att ge berörda människor 
givna ansvarsområden. Om det inte finns någon ansvarig blir upp 
giften många gånger ogjord.

De flesta tänker att det är säkert någon annan som sköter detta. 
Därför bör en huvudansvarig alltid finnas för samtliga arbetsupp
gifter. Att utdela ansvar är många gånger en svår uppgift, eftersom 
många är rädda för att ta på sig ansvar.

Organisationsplan
Ett bra sätt att indela verksamheten i ansvarsområden är att göra 
en organisationsplan. Detta bör ske efter föreningsstämman då 
plat serna i styrelse, sektioner mm är klara. Organisationsplanen bör 
inne hålla samtliga arbetsuppgifter som ska göras under ett verksam
hetsår och vem som ansvarar för att uppgiften blir löst. En påskrift 
av den ansvarige kan vara bra för att bekräfta att personen ifråga 
känner till att hen är ansvarig. 

Organisationsplanen görs lämpligen i varje sektion eller kommitté 
för att slutligen fastställas av styrelsen.

Sektionsindelning
Många föreningar har sektionsindelat föreningen, exempelvis en 
tea tersektion och en musiksektion. Styrelsen har en viktig uppgift 
i att hålla samman alla sektioner. Varje sektion av vikt bör ha någon 
representant i huvudstyrelsen för att hålla ihop de beslutande 
enheterna.

Ibland tillsätter man en grupp för ett tillfälligt eller återkommande 
projekt. Sådana grupper brukar kallas kommittéer.
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Det är viktigt att tänka på att även om de olika sektionerna har 
egna kassor, är det huvudstyrelsen som har det övergripande ekono
miska ansvaret. Om föreningen har ekonomiska problem, kan de 
alltså kräva att ta del av någon sektions så kallade egna pengar. 
Det kan bli på det här viset eftersom sektionerna inte är egna 
juridiska personer. En sektion saknar egna stadgar och har inget 
officiellt namn. Den uppträder istället under föreningens namn och 
lyder under föreningens stadgar.

En företrädare för en sektion kan ges behörighet att för föreningens 
räkning ingå avtal med någon annan. Det är inte sektionen man 
 binder vid avtalet – utan föreningen i dess helhet. För att inte det 
här ska bli ett problem är det bra om föreningen har en speciellt 
 nedskriven instruktion som talar om vilka befogenheter och rättig
heter de olika sektionsstyrelserna har.

Många föreningar har problem med att det blir mycket ”vi och dom” 
internt inom föreningen. Det ena laget har jobbat in mycket mer 
pengar till föreningen men ändå får det andra laget samma möjlig
heter och förmåner. Har man dessa problem kan det vara bra att 
särredovisa intäkter och kostnader genom att dela in i olika sek
tioner. Huvudstyrelsen gör förslagsvis tillsammans med represen
tanter från de olika sektionerna en budget på sektionsnivå samt en 
budget för hela föreningen.

Allianser
Många föreningar samarbetar med andra föreningar i form av 
allianser och liknande samarbetsformer. I vissa fall antar dessa 
sam arbeten så pass fast form att det uppkommer en ny förening, dvs 
alliansen blir en förening genom att man antar stadgar, väljer 
styrelse och antar ett namn. I dessa fall är alliansen en egen juri
disk person som svarar för sina egna skulder och förpliktelser.

I många andra fall är samarbetet lösare. Ibland kan också syftet 
vara att bedriva verksamhet i alliansen för ren ekonomisk  vinning 
för dem som deltar/är medlemmar i alliansen. Alliansen kan då 
komma att betraktas som ett enkelt bolag eller en oregistrerad 
ekonomisk förening. Därmed uppkommer en risk för  personligt 
ansvar för de inblandade personerna, dvs de som ingår avtal och 
liknande för alliansens räkning. Dessutom kan man  riskera att 
tappa de skatteför delar som gäller för idrottsföreningar.

Det finns några rättsfall om gränsdragningen, varav de kanske 
mest intressanta är följande:

•  Kammarrätten i Stockholm ansåg i en dom (25 april 2000, mål nr 
630563061999) om Föreningen Stadionklubbarna,  att det hand
lade om en självständig ideell förening trots att man  delade ut 
överskottet av verksamheten till de anslutna medlemmarna.
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•  Högsta Domstolen ansåg i en dom (NJA 2000 s 365) om Täby 
 Centrum Företagareförening, att det rörde sig om en ideell 
 förening trots den ekonomiska verksamheten.

Tänk till ordentligt hur ni vill ha det om föreningen ska samarbeta 
med andra föreningar. Det kan t ex gälla långtgående samarbeten 
om bingoverksamhet eller danser eller tillfälliga sam arbeten om 
idrottsevenemang eller konserter. Är det önskvärt att en ny förening 
bildas och får rättskapacitet? Eller är det mer praktiskt att var och 
en ingår de avtal som behövs och står för eventuella förpliktelser på 
egen hand? Vid stora och regelbundet återkomm ande arrangemang 
kan det vara lämpligt att bilda ett särskilt, av de samarbetande 
föreningarna ägt, aktie bolag för arrangemanget.

Föreningspärm
Det kan vara lämpligt att lägga upp en pärm med fliksystem för 
föreningens viktigaste dokument. Pärmen ska finnas tillgänglig för 
medlemmarna. Dokumenten kan naturligtvis även läggas ut på före
ningens hemsida, eventuellt med inloggning med lösenord.

När en ny funktionär börjar arbeta i föreningen ska hen få tillgång 
till pärmen och ta kopior av det som hen vill ha. På så sätt får 
funktionären en god inblick i hur föreningen fungerar. 

Exempel på vad som kan finnas i pärmen: 

•  stadgar 
•  ordningsregler (policy) 
•  målsättning 
•  medlemsmatrikel
•  förteckning över styrelse, revisorer och övriga funktionärer 
•  beskrivning av hur de ekonomiska rutinerna är upplagda i före

ningen (budget, attest, rapporter, bokslut mm).

Internt material som styrelseprotokoll och revisionsPM mm ska 
inte finnas i föreningspärmen.

Innehållet i föreningspärmen kan med fördel ligga på föreningens 
hemsida, så att alla har tillgång till materialet.

Anställd personal
De allra minsta föreningarna varken har eller behöver någonsin 
anställa personal. Allt som ska göras sköts med ideellt arbete. När 
föreningen har vuxit kan det vara ett måste att anställa personal för 
att kunna sköta föreningen på ett fullgott sätt.

Att ha anställd personal kostar pengar och föreningen kanske inte 
kan klara av detta utan bidrag. Väldigt många på föreningskanslier 
runt om i landet är anställda med de villkoren att föreningen får ett 
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 löne bidrag för dem. Detta innebär att föreningen betalar en mindre 
del av deras lön än vad man skulle gjort utan detta löne bidrag.

Det kan dock uppstå problem för en förening som från att ha skött 
allt arbete ideellt övergår till att ha en kanslist. De som jobbat 
ideellt tycker att de kan lasta över mer arbete än vad det var tänkt 
från början på kanslisten och slutar att engagera sig i föreningen. 
Det kan i värsta fall sluta med att kanslisten blir över hopad med 
arbete och inte kan sköta sitt arbete på ett bra sätt.

En annan risk är att kanslisten sitter inne med alldeles för mycket 
av den föreningsspecifika informationen och en vacker dag slutar sin 
anställning. Den dagen kan det vara för mycket begärt av styr elsen 
att de ska ta tillbaka de arbetsuppgifter som de en gång lämnat 
ifrån sig.

Läs mer om anställd personal i kapitlet Anställda.

Ledarrekrytering och ledarvård 
I föreningar som sysselsätter barn och ungdomar är rekrytering av 
ledare ett ständigt problem. Många slutar när deras barn har vuxit 
ifrån att vara med i verksamheten. Man måste satsa på ledar
rekrytering och även se till att vårda de ledare som redan finns.

Här är några tips: 

•  Skicka en presentation av föreningen med ledarefterlysning till 
nyinflyttade en gång per år. 

•  Gör en föreningspärm eller föreningsflik på hemsidan med mer 
ingående information om föreningen till nya ledare. Läs mer om 
detta tidigare i detta kapitel. 

•  Ordna en utbildningsresa för ledarna, kanske kombinerat med 
något kul. 

•  Lägg upp ett bonussystem som premierar långvarigt ledarskap, 
exem pelvis i form av en resa.

•  Ledare och andra som gör insatser för föreningen ska inte behöva 
betala medlemsavgiften eller inträde till olika evenemang. 

•  Ge någon enkel uppmuntringspresent till ledarna vid lämpligt 
till fälle. Hedersmedlemskap brukar uppskattas.

Information
Det kan aldrig bli för mycket information i en förening. Dålig 
informa tion är en vanlig orsak till dålig organisation och irritation. 
Informa tionsfrågan kan lösas på ett antal olika sätt. Nedan följer 
några: 

•  presentera föreningen genom en informativ hemsida
•  sätt upp sammandrag av protokollen inom föreningen i klubb lokalen 

om det är en lokal förening, och mejla dem gärna till medlem marna 
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•  annonsera i ortspressen (ofta reducerat pris för ideella föreningar) 
och sätt upp anslag på orten (gäller föreningar med lokal verk
sam het) 

•  ge ut en enkel medlemstidning (tryckt och digital)
•  skicka informationsblad eller nyhetsmejl till samtliga medlemmar 
•  ordna möten med jämna mellanrum där information ges och 

med lemmarna kan ställa frågor. 

Målsättning och engagemang 
För att nå resultat i en förening gäller det att ha en gemensam 
mål sättning och att kunna skapa ett stort engagemang bland 
medlem marna. Föreningens kort och långsiktiga målsättning bör 
alltid vara förankrad hos de som arbetar mest i föreningen, dvs 
styrelsen, sek tionsstyrelser och ledare m fl. 

En årlig föreningskonferens kan många gånger ge en uttalad mål
sättning och ett ökat engagemang. Det kan vara lämpligt att lägga 
den på en annan ort för att få fokus och undvika störande moment 
som att någon åker iväg för att uträtta något privat ärende.

Exempel på dagordning vid konferens: 

•  Öppnande 

•  Vad har föreningen för kort- och långsiktig målsättning? (detta kan även 
brytas ned på sektionsnivå) 

•  Vad kan förbättras i föreningen och vilka åtgärder ska vidtas för att 
uppnå målen? 

•  Hur ska informationen förbättras inom föreningen? 

•  Budgetförslag för nästa år 

•  Aktiviteter under nästa år 

För att nå resultat med en konferens måste en uppföljning göras 
efter lämplig tid. Annars kanske man bestämmer en rad åtgärder 
som inte blir utförda och konferensen blir endast en pappersprodukt. 
För att göra konferensen litet mera lockande kan man exempelvis 
bjuda in någon intressant föreläsare, som kan prata om föreningsju
ridik eller samarbetspsykologi.

Historik
Dokumentation av händelser blir tyvärr ofta bortglömt i en förening. 

Föreningens historia blir alltid intressant efter ett antal år, exempel
vis när föreningen ska fira 50årsjubileum. Kanske vill man ge ut en 
skrift i samband med jubileet. Se alltid till att spara materialet för 
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framtiden, inte minst från bildandet av föreningen. Det är många 
saker som har historiskt värde, t ex: 

•  protokoll 
•  resultatlistor, laguppställningar och tävlingsdräkter (gäller 

idrottsföreningar) 
•  tidningsurklipp 
•  affischer 
•  medlemsmatriklar och medlemskort 
•  fotografier 
•  videoinspelningar 
•  ljudband. 

Tips: 

Utse någon eller några i föreningen årsvis som ansvarar för t ex: 

•  fotografering vid aktiviteter

•  att skriva ned händelser i föreningen under året. 

Arkivering
Det är viktigt att samla allt material på ett ställe, gärna i ett 
brand säkert arkiv. Annars finns risk att material blir liggande hos 
männi skor som inte längre är aktiva i föreningen. Vill man ytter
ligare säkerställa materialet kan man lagra det på en dvd eller ett 
usbminne (digitalt material) eller skanna det och sedan lagra på 
dvd eller usb (tryckta dokument). Detta kan vara en billig försäkring 
ifall något skulle hända.
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Om föreningen inte är bokföringsskyldig

En förening som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 
behöver inte följa bestämmelserna i någon redovisningslagstiftning.

En förening som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 
kan ändå ha bestämmelser i sina stadgar som ställer vissa krav på 
bokföringen. Det kan exempelvis stå i stadgarna att föreningen ska 
upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen trots att 
föreningen inte ens är bokföringsskyldig.

Skatteregler
Ideella föreningar omfattas däremot alltid av vissa regler i skatte
lagstiftningen. Exempelvis ska de lämna inkomstdeklaration eller 
särskild uppgift till Skatteverket. Föreningen behöver därför föra 
bok över inkomster, utgifter, tillgångar och skulder för att ha under
lag till lämnade uppgifter.

Observera att en förening kan vara skattskyldig även om den inte är 
bokföringsskyldig.

Bokföringsmässiga grunder
Enligt skattereglerna ska bokföringsmässiga grunder tillämpas 
i räkenskaperna och det gäller även om föreningen inte har några 
skattepliktiga inkomster. Bokföringsmässiga grunder innebär att 
inkomster och utgifter ska redovisas det beskattningsår de hör till, 
oavsett när pengarna betalats ut eller kommit in.
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Grunden för bokföringsskyldighet

Om den ideella föreningen uppfyller något av följande villkor är den 
bokföringsskyldig och ska därmed följa bokföringslagen och Bok
föringsnämndens normgivning:

•  Tillgångarnas marknadsvärde överstiger 1,5 milj kr
•  Föreningen bedriver näringsverksamhet
•  Föreningen är moderföretag i en koncern

Tillgångarnas marknadsvärde

Försäljningspris vid normala förhållanden
För att avgöra om tillgångarnas värde överstiger gränsbeloppet 
1,5 milj kr ska varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar 
vad tillgången kan ge vid en försäljning under normala förhållanden 
(marknadsvärdet).

Föreningens skulder ska inte dras av vid beräkningen, inte heller de 
skulder som är direkt kopplade till någon tillgång.

Fastigheter och byggnader
Fastigheter och byggnader som är lös egendom, dvs byggnader på 
mark som ägs av någon annan (på ofri grund), ska tas upp till 
taxeringsvärdet i stället för till marknadsvärdet, om det finns något 
taxeringsvärde.

Näringsverksamhet

Praxis från skatterätten
Frågan när en förening anses bedriva näringsverksamhet är inte 
alltid så enkel att besvara. Det finns ingen definition av begreppet 
näringsverksamhet i bokföringslagen. Begreppet används både inom 
civilrätten (t ex i konsumentköprätten) och inom skatterätten. 
Vägledning kan framför allt hämtas från rättspraxis inom skatte
rätten.

Alla former av ekonomisk verksamhet
Några riktlinjer kan dock lämnas. Till näringsverksamhet räknas 
aktiviteter som innehåller någon form av ekonomisk verksamhet, 
dvs verksamhet som föreningen tar betalt för utöver medlemsavgif
ter eller motsvarande. Det spelar ingen roll om verksamheten 
bedrivs i vinstsyfte eller inte. 
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Även ekonomisk verksamhet helt utan vinstsyfte – t ex försäljning 
till medlemmar till självkostnadspris – kan vara näringsverk
samhet. Det har heller inte någon betydelse vad inkomsterna ska 
användas till, om de ska användas för ett allmännyttigt, och därmed 
skatteberfriat, ändamål eller inte.

Aktiviteter för finansiering
Många av de aktiviteter som ideella föreningar traditionellt utövar 
för sin finansiering innefattar sådan ekonomisk verksamhet som 
räknas som näringsverksamhet enligt bokföringslagen, t ex försälj
ning, uthyrning, fest eller spelarrangemang mot avgift eller olika 
former av dagsverken mot ersättning.

Mindre evenemang
Undantag kan vara om verksamheten rör enstaka fall som har en 
begränsad omfattning. Om en förenings enda ekonomiska verksam
het består i att anordna ett mindre evenemang till självkostnadspris 
eller med en blygsam vinst någon gång årligen bör det falla utanför 
begreppet näringsverksamhet.

Om den ekonomiska verksamheten sköts av anställd personal torde 
verksamheten dock oftast vara att anse som näringsverksamhet.

Allt eller inget
Om någon del av en förenings verksamhet innefattar näringsverk
samhet blir hela föreningens verksamhet bokföringspliktig.

Moderföretag

En förening som har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier 
eller andelar i ett företag, t ex i ett aktiebolag eller en ekonomisk 
förening, anses vara ett moderföretag i en koncern. Även i vissa 
andra fall kan en förening anses vara moderföretag i en koncern.

Att vara bokföringsskyldig

Bokföringsskyldigheten omfattar all verksamhet i föreningen, och 
innebär att föreningen ska

•  upprätta en öppningsbalansräkning när bokföringsskyldigheten 
inträder eller när grunden ändras

•  bokföra alla affärshändelser löpande
•  se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
•  se till att det finns systemdokumentation och behandlingshistorik,
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•  arkivera all räkenskapsinformation och sådan utrustning som 
behövs för att presentera räkenskapsinformationen

•  avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, ett 
årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut.

Öppningsbalansräkning
En öppningsbalansräkning är en balansräkning som fastställer vilka 
tillgångar och skulder som finns i verksamheten när föreningen blir 
bokföringsskyldig och vilka värden – ingångsvärden – dessa då har.

Gåvor i öppningsbalansräkningen
Med gåva avses en tillgång som utan krav på motprestation lämnas 
till föreningen från en givare.

Som tillgångar behandlas inte penninggåvor eller gåvor som före
ningen genast tänker skänka bort, exempelvis insamlade kläder som 
föreningen ska skänka till behövande.

Gåvor i form av omsättningstillgångar (lager) ska i öppningsbalans
räkningen värderas till nettoförsäljningsvärdet vid gåvotillfället. 
Med nettoförsäljningsvärde menas försäljningsvärdet efter avdrag 
för beräknade försäljningskostnader och med beaktande av inku
rans. Detta innebär att föreningen måste göra en bedömning av vad 
tillgångarna i befintligt skick kan inbringa vid en försäljning, vilket 
inkluderar en bedömning av i vilken utsträckning exempelvis kläder 
är omoderna eller på annat sätt svårsålda (inkurans), och sedan 
räkna av föreningens försäljningskostnader.

Gåvor som är finansiella anläggningstillgångar behandlas på samma 
sätt som förvärvade finansiella anläggningstillgångar. Som huvud
regel ska det verkliga värdet på exempelvis aktier vid gåvotillfället 
tas upp som värde i öppningsbalansräkningen.

Anskaffningsvärdet för gåvor som är materiella anläggningstill
gångar är verkligt värde vid gåvotillfället. Med verkligt värde menas 
i första hand försäljningsvärdet på en fungerande marknad. 

Vid fastställandet av anskaffningsvärdet för fastigheter som erhål
lits i gåva kan föreningen, istället för att använda verkligt värde vid 
gåvotillfället, utgå ifrån att taxeringsvärdet vid gåvotillfället är 
75 procent av det verkliga värdet.

Om en byggnad har taxeringsvärdet 750 000 kr blir anskaffningsvärdet 
750 000/75 x 100) = 1 000 000 kr.
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När bokföringsskyldigheteten inträder och upphör
Bokföringsskyldighet på grund av värdet av föreningens tillgångar 
inträder

•  när föreningen bildas, om tillgångarna då överstiger gränsbeloppet, 
eller

•  från det första kalenderårsskifte som tillgångarna överstiger 
gränsbeloppet.

En förening som inte redan är bokföringsskyldig måste alltså 
bevaka värdet på sina tillgångar vid varje kalenderårsskifte.

Bokföringsskyldigheten upphör om tillgångarnas värde vid 
utgången av de tre senaste räkenskapsåren varit lägre än 
1,5 milj kr.

Om föreningen bedriver näringsverksamhet inträder bokförings
skyldigheten när näringsverksamheten påbörjas och upphör när den 
avslutas.

Om föreningen är moderföretag i en koncern inträder bokförings
skyldigheten när koncernförhållandet påbörjas och upphör när det 
avslutas.

God redovisningssed
Enligt bokföringslagen ska bokföringsskyldigheten fullgöras på ett 
sätt som överensstämmer med god redovisningssed. God redovis
ningssed innebär att bokföringen sköts i enlighet med de lagar och 
den normgivning, bland annat Bokföringsnämndens allmänna råd, 
som finns på området. Även vedertagen praxis i branschen kan vara 
god redovisningssed.

Räkenskapsår
En bokföringsskyldig förening ska tillämpa bokföringslagens 
bestämmelser om räkenskapsår. Ett räkenskapsår ska omfatta tolv 
kalendermånader och kan vara kalenderår eller brutet räken
skapsår.

Enligt bokföringslagen får räkenskapsåret omfatta kortare tid än 
tolv månader eller utsträckas att omfatta högst arton månader när 
bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om. 
Räkenskapsåret får förkortas (men inte förlängas) om bokförings
skyldigheten upphör.

Räkenskapsår får läggas om från brutet räkenskapsår till kalender år. 
Vid byte från kalenderår eller från ett brutet räkenskapsår till ett 
annat krävs tillstånd från Skatteverket.
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Anläggningsregister
Bokföringsskyldiga föreningar som har fler än ett fåtal anlägg
ningstillgångar, dvs tillgångar som är avsedda att användas stadig
varande i verksamheten, ska ha ett anläggningsregister. Den 
vanligaste typen av anläggningstillgångar är fastigheter och inven
tarier.

Ett anläggningsregister är en företeckning över föreningens materi
ella och immateriella anläggningstillgångar. Även tillgångar som är 
helt avskrivna men som föreningen fortfarande har kvar ska finnas 
i registret. När en tillgång avyttras eller utrangeras ska tillgången 
tas bort från registret.

När föreningen upprättar det första anläggningsregistret efter 
bokföringsskyldighetens inträde ska den använda det anskaffnings
värde som var utgångspunkt vid beräkningen av värdet i öppnings
balansräkningen. Även en tillgång som anses vara helt avskriven 
när öppningsbalansräkningen upprättas ska förtecknas i anlägg
ningsregistret.

Anläggningsregister vid förenklat årsbokslut
För föreningar som gör förenklat årsbokslut gäller inte lika höga 
krav på anläggningsregister. Där räcker det att upprätta en förteck
ning med uppgift om anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt och 
nyttjandeperiod i föreningen. Detta register kan vara mycket enkelt. 
Ett handskrivet papper med uppgift om tillgången, anskaffningsda
tum, anskaffningsvärde och nyttjandeperiod räcker.

Förteckningen kan också upprättas på så sätt att föreningen sparar 
kopior av fakturorna med en anteckning om nyttjandeperiod. Upp
gifter om anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt och nyttjande
period behövs för att man ska kunna se vilka anläggningstillgångar 
som finns och vilket värde de har. Förteckningen över anläggnings
tillgångarna kan också användas om föreningen ska försäkra sina 
tillgångar.

Om föreningen bara har ett fåtal anläggningstillgångar och den 
löpande bokföringen är organiserad så, att man redan av den kan få 
en tillfredsställande kontroll och överblick över dessa, behöver 
föreningen inte upprätta någon särskild förteckning. Det måste dock 
gå att ta fram uppgifter om anskaffningsvärde, anskaffningstid
punkt och nyttjandeperiod för inventarierna.

Ansvar för bokföringen
Det är föreningens styrelse som har det övergripande ansvaret för 
bokföringen. Därutöver finns ett ansvar hos dem som i praktiken 
utför bokföringsarbetet. Även om föreningen tar hjälp med bok
föringen av någon utomstående är det styrelsen som har ansvaret 
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för att bokföringen sköts korrekt. I en förening som är bokförings
skyldig på grund av näringsverksamhet kan den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten dömas för 
bokföringsbrott.

Frivillig tillämpning

Stadgarna kan kräva
En förening som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 
kan välja att frivilligt tillämpa bokföringslagen. Likaså kan exem
pelvis en förening som är skyldig att upprätta ett årsbokslut välja 
att frivilligt upprätta en årsredovisning i stället. I många fall görs 
detta för att föreningens stadgar eller bidragsgivare och andra 
intressenter ställer högre krav på bokföring och avslut av räkenska
perna än vad lagen gör.

Rubriceringen viktig
Det är viktigt att det tydligt framgår om en redovisningshandling är 
ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning. 
Beteckningarna förenklat årsbokslut, årsbokslut och årsredovisning 
får bara användas om handlingen uppfyller lagens krav. En förening 
som väljer att frivilligt upprätta en årsredovisning måste således 
fullt ut följa bestämmelserna i årsredovisningslagen och god redovis
ningssed för årsredovisning.

Annat sätt att avsluta redovisningen vid årets slut
Många föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt bokförings
lagen och som inte väljer att frivilligt tillämpa lagen har ändå någon 
form av bokföring och avslutar denna vid årets slut. En sådan sam
manställning kan kallas bokslut, årsrapport, ekonomisk redo görelse, 
årssammanställning eller verksamhetsuppföljning. Vi föredrar 
benämningen årsrapport.
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Olika sätt att avsluta räkenskaperna
Ideella föreningar ska avsluta räkenskaperna på något av följande 
sätt. De presenteras i fallande skala med de mest komplicerade först.

•  Årsredovisning
•  Årsbokslut
•  Förenklat årsbokslut
•  Årsrapport, årssammanställning eller liknande.

I den här boken utgår vi från att de flesta näringsdrivande ideella 
föreningarna har så pass liten verksamhet att de får göra förenklat 
årsbokslut. 

Årsredovisning

Större föreningar
En ideell förening som uppfyller minst två av följande villkor under 
vart och ett av de två senaste räkenskapsåren räknas som en större 
förening (större företag). Det ska vara samma gränsvärden som är 
uppfyllda båda åren.

•  Medelantalet anställda är fler än 50
•  Balansomslutningen är större än 40 milj kr
•  Nettoomsättningen är större än 80 milj kr

Läs om gränsvärdena längre fram i det här kapitlet.

K2 eller K3
Ett sådan större ideell förening ska avsluta bokföringen enligt 
årsredovisningslagen. Föreningen kan välja mellan två regelverk, 
K2, som är ett enklare och mer regelbaserat sådant, och K3, som är 
mer komplicerat och medför fler bedömningar.

Årsredovisningens delar
För mindre föreningar som frivilligt upprättar årsredovisning ska 
denna innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balans
räkning och noter. För större föreningar ska den dessutom innehålla 
en kassaflödesanalys.
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Årsredovisningen är offentlig
Årsredovisningen är offentlig, och för större föreningar ska den 
självmant skickas in till Bolagsverket.

Du kan läsa om årsredovisningen i vår bok BOKSLUT & ÅRSREDO
VISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2. Den vänder sig främst till 
aktiebolag, men är användbar även för en ideell förening som gör 
årsredovisning. 

Årsbokslut

Bokföringsskyldiga föreningar som inte räknas som större före
ningar ska avsluta bokföringen med ett årsbokslut.

Årsbokslutets delar
Årsbokslutet innehåller en resultaträkning, en balansräkning samt 
upplysningar. Det är inte offentligt.

Förenklat årsbokslut

Nettoomsättningen gräns
Bokföringsskyldiga föreningar som inte räknas som större före
ningar och som inte har en normal årlig nettoomsättning (summan 
av all försäljning) på mer än 3 milj kr får avsluta bokföringen med 
ett förenklat årsbokslut i stället för ett årsbokslut.

Det förenklade årsbokslutets delar
Det förenklade årsbokslutet innehåller en resultaträkning och en 
balansräkning, och är inte offentlig.

Moderföreningar
En förening som är moderföretag i en koncern får inte göra förenklat 
årsbokslut. En förening är moderföretag i en koncern bland annat 
om den innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller 
andelar i ett företag, t ex i ett aktiebolag.

Du kan läsa om förenklat årsbokslut i kapitlet Förenklat årsbokslut.
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Årsrapport eller liknande

Ideella föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt bokförings
lagen, och inte frivilligt väljer att avsluta räkenskaperna med ett 
årsbokslut eller en årsredovisning, får avsluta med ett enklare 
dokument, som brukar kallas årsrapport eller något liknande.

Om man kallar slutdokumentet för årsbokslut eller årsredovisning 
måste man följa samtliga regler som rör dessa.

Gränsvärden

Medelantalet anställda
Med medelantalet anställda avses de anställdas arbetsvolym under 
räkenskapsåret räknat i antalet heltidstjänster. Anställda som fått 
högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning (idrottsmän) under året 
ska inte räknas med.

Balansomslutning
Med balansomslutning avses summan av tillgångarna enligt före
ningens balansräkning.

Nettoomsättning
Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda 
tjänster som ingår i föreningens normala verksamhet. Vid beräk
ningen av gränsvärdet ska föreningen även ta med intäkter i form 
av bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.

Om gränsvärdet överskrids något eller några enstaka år får före
ningen ändå upprätta ett förenklat årsbokslut. Har en förening 
under flera år överskridit gränsen förlorar den dock rätten att 
använda reglerna för förenklat årsbokslut.
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K1
Vi utgår i den här bokens redovisningsavsnitt från att den ideella 
föreningen är så pass liten att den får använda förenklat årsbokslut.  
I kapitlet Årsredovisning mm kan du läsa om vilka ideella föreningar 
som ska avsluta bokföringen med ett bokslut och vilka som får 
använda förenklat årsbokslut. K1 är Bokföringsnämndens beteck
ning på regelverket.

En ideell förening som bedriver flera verksamheter får tillämpa K1 
endast om det tillämpas på samtliga verksamheter.

Öppningsbalansräkning
När föreningen börjar göra förenklat årsbokslut ska den upprätta en 
öppningsbalansräkning. Öppningsbalansräkningen kan utformas på 
samma sätt som balansräkningen i uppställningsschemat för 
förenklat årsbokslut, som du ser längre fram i det här kapitlet.

Om föreningen är nybildad ska tillgångar och skulder värderas.

Om föreningen redan bedriver verksamhet när reglerna börjar 
tillämpas ska föreningens tillgångar och skulder tas upp till de 
värden de hade vid föregående års utgång. Det kan vara i en års
redovisning, ett bokslut eller i en årsrapport.

Vad som ska bokföras i föreningen

Tillgångar
Föreningen ska bokföra tillgångar som den äger.

Medel som föreningen tagit emot för någon annans räkning ska 
också bokföras som tillgång. Motsvarande belopp tas upp som skuld 
till den för vars räkning pengarna har tagits emot. 

Gåva i form av arbetsinsats ska inte bokföras i föreningen.
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Skulder
Föreningen ska bokföra samtliga skulder. En skuld som är tvistig 
ska bokföras om tvisten rör skuldens existens, belopp, kvaliteten på 
det levererade eller liknande. Uppenbart grundlösa krav som riktas 
mot föreningen ska däremot inte bokföras, exempelvis luftfakturor.

Inkomster
Inkomst är endast det som föreningen tar emot för egen räkning. 
Belopp som tas ut för någon annans räkning, såsom t ex mervärdes
skatt (som ju ska betalas till Skatteverket), är inte inkomst.

Föreningens inkomster ska bokföras enligt följande tabell:

Typ av inkomst
Inkomst som ska 
bokföras

Inkomsten ska 
bokföras till

Inkomst av 
medlemsavgift

Avgift till den allmän-
na föreningsverksam-
heten

det belopp som 
betalats som med-
lemsavgift

Inkomst av gåva 
och bidrag

Gåva till föreningens 
verksamhet

det nominella värdet 
när det gäller likvida 
medel och i annat fall 
gåvans anskaffnings-
värde

Bidrag till föreningens 
verksamhet

beloppet som står på 
beslutet eller någon 
motsvarande handling

Övrig verksamhets-
inkomst

Ersättning för delta-
gande i eller utnytt-
jande av föreningens 
verksamhet

beloppet som står på 
kvittot, fakturan eller 
någon motsvarande 
handling

Inkomst vid 
försäljning

Ersättning för varor 
och tjänster

beloppet som står på 
kvittot eller fakturan

Ersättning för andra 
tillgångar

det belopp som står 
på kvittot, fakturan 
eller avräkningsnotan

Inkomst av 
skadestånd, 
försäkringsersätt-
ning mm

Andra inkomster som 
hänför sig till fören-
ingen såsom skade-
stånd, försäkrings-
ersättningar mm

beloppet som står på 
beslutet eller någon 
motsvarande handling

Ränteinkomst och 
utdelning

Avkastning på 
föreningens finansiella 
tillgångar

beloppet som står på 
räntebeskedet eller 
liknande
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Utgifter
Utgift är endast det som föreningen ger ut för det som kommer att 
tillhöra föreningen. Belopp som ges ut för någon annans räkning, 
såsom exempelvis avlyftbar mervärdesskatt (som ju föreningen får 
tillbaka från Skatteverket), är ingen utgift.

Föreningens utgifter ska bokföras enligt följande:

Typ av utgift
Utgift som ska 
bokföras

Utgiften ska bokföras 
till

Allmänna utgifter i 
verksamheten

Utgifter för förening-
ens verksamhet

det belopp som står 
på fakturan eller 
någon motsvarande 
handling

Utgift för skade-
stånd mm

Andra utgifter som 
hänför sig till fören-
ingen såsom skade-
stånd mm

beloppet som står på 
beslutet eller någon 
motsvarande handling

Ränteutgift
Ränteutgift på 
föreningens låneskul-
der

beloppet som står på 
räntebeskedet eller 
liknande

Det förenklade årsbokslutet

Det förenklade årsbokslutet ska bestå av en resultaträkning och en 
balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och 
i vanlig läsbar form på papper eller i elektronisk form. Det ska 
undertecknas av styrelsen.

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas enligt 
uppställningsformen längre fram i det här kapitlet. Benämningen 
av posterna och summeringsraderna i uppställningsformen får 
anpassas om det bättre beskriver postens eller summeringsradens 
innehåll.

Jämförelsetal, dvs motsvarande belopp för förra årets förenklade 
årsbokslut, ska lämnas till varje post och summeringsrad i resultat
räkningen och balansräkningen.
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Uppställningsformen för det förenklade årsbokslutet

Föreningen XX
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 20XX-XX-XX–20XX-XX-XX

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter

Gåvor och bidrag

Övriga verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Verksamhetskostnader

Försäljningskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Övriga kostnader

Summa kostnader

Verksamhetens över-/underskott

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Över-/underskott efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt

Årets över-/underskott
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Balansräkning

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Inventarier

Varulager

Kundfordringar

Övriga fordringar

Finansiella placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital

Balanserade över-/underskott

Årets över-/underskott

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Skulder

Låneskulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

20XX-XX-XX

Underskrift styrelseledamot

A Underskrift styrelseledamot

B Underskrift styrelseledamot.

C Underskrift styrelseledamot D

osv.

Ändring av benämningar
Benämningen av posterna och summeringsraderna i uppställnings
formen för det förenklade årsbokslutet får anpassas om det bättre 
beskriver deras innehåll. Det är t ex lämpligt att anpassa summe
ringsraden Årets över/underskott till aktuellt förhållande, dvs 
antingen Årets överskott eller Årets underskott.
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Posten Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar kan ändras till exempelvis Avskrivningar av 
inventarier om föreningen inte har gjort några nedskrivningar och 
inte heller har immateriella anläggningstillgångar eller byggnader 
och mark.

Benämningen av rubrikerna får däremot inte ändras.

Rader får utelämnas
En rubrik, post eller summeringsrad får utelämnas om det inte 
finns något att redovisa där. Föreningen får däremot inte lägga till 
andra rubriker, poster eller summeringsrader än de som finns i 
uppställningsformen och inte heller slå samman posterna.

Om föreningen t ex vill visa vilka kostnader som ingår i posten 
Verksamhetskostnader får detta inte göras i resultaträkningen utan 
i en tilläggsupplysning (en not). På samma sätt får en förening som 
vill visa att det ingår ändamålsbestämda medel i posten Balanserade 
överskott göra det i en tilläggsupplysning till Eget kapital.

Ingen nettoredovisning
Intäkter och kostnader redovisas var för sig i det förenklade års
bokslutet. Det innebär att om föreningen t ex anordnar ett läger 
eller ett lotteri får resultatet för aktiviteten inte nettoredovisas som 
ett totalt över eller underskott.

Jämförelsebelopp
Föreningen ska lämna jämförande belopp för närmast föregående år 
till resultaträkningens och balansräkningens alla poster och sum
meringsrader.

Underskrift och arkivering

Datering
Det förenklade årsbokslutet ska innehålla uppgift om den dag då det 
undertecknades. Undertecknas det vid olika tillfällen av olika 
styrelseledamöter är det vår mening att man då också bör ha olika 
datum.

Underskrifter
Det förenklade årsbokslutet ska  skrivas under av samtliga styrelse
ledamöter som är valda vid dagen för undertecknandet (även om de 
inte varit valda under den period som det förenklade årsbokslutet 
omfattar.
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Underskriften ska göras på det förenklade årsbokslutet och inte 
enbart på föreningens verksamhetsberättelse. Om någon av dem 
som undertecknar det förenklade årsbokslutet har anmält en 
avvikande mening (reservation), och den avvikande meningen har 
antecknats till styrelsens protokoll, ska yttrandet finnas med i det 
förenklade årsbokslutet.

Arkivering
Det förenklade årsbokslutet ska sparas i minst sju år tillsammans 
med bokföringen och bokslutsunderlagen. 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
En externt förvärvad immateriell tillgång ska tas upp i balans
räkningen, om det är sannolikt att den kommer att ge föreningen 
ekonomiska fördelar och den har ett bestående värde. En internt 
upparbetad immateriell tillgång får inte tas upp som tillgång i 
balansräkningen.

En hemsida som föreningen har köpt in färdig ska tas upp som tillgång 
i alansräkningen och skrivas av på högst fem år. En hemsida som före-
ningen själv har tagit fram med hjälp av inhyrda konsulter och/eller eget 
arbete får inte tas upp som tillgång, utan alla utgifter för denna ska 
kostnadsföras löpande.

Fastigheter
En fastighets värde ska normalt delas upp i byggnad och mark med 
utgångspunkt i deltaxeringsvärdena. Saknar fastigheten taxerings
värde ska fördelningen göras på något annat lämpligt sätt. Skatte
verket har en etjänst som heter Beräkna taxeringsvärde.

Vid köp är fastighetens anskaffningsvärde inköpspriset plus andra 
utgifter för förvärvet.

Vid benefika förvärv (gåva, arv och testamente) är anskaffnings
värdet det verkliga värdet vid förvärvstillfället. Om fastigheten har 
ett taxeringsvärde använder man taxeringsvärdet multiplicerat med 
1,33.

Avskrivningar av byggnader
Byggnader och markanläggningar ska skrivas av över den tid fören
ingen avser att nyttja tillgången (nyttjandeperioden). Nyttjande
perioden för en byggnad får dock bestämmas till vad som följer av 
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Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för bygg
nader (procentenheter per år):

•  Småhus och hyreshus 2 procent
•  Ekonomibyggnader och industribyggnader 4 procent

Avskrivning ska påbörjas det år byggnaden tas i bruk. Avskrivning 
får göras med lika stora belopp varje år oavsett om tillgången varit 
i bruk endast en del av räkenskapsåret. Avskrivning behöver inte 
göras det år byggnaden eller markanläggningen avyttras.

Tillfälliga byggnader
Skatterättsligt är det tillåtet med direktavskrivning på byggnader 
som är avsedda att användas bara ett fåtal år. Sådana byggnader 
behöver därför inte heller tas upp i balansräkningen. Istället kost
nadsförs alla utgifter för uppförande av byggnaden.

Det kan vara fråga om en barack eller liknande som är avsedd att 
användas enbart under en övergångsperiod, t ex i avvaktan på att 
egentliga lokaler ska iordningställas. Sådana tillfälliga byggnader 
åsätts normalt inte något taxeringsvärde.

Mark
Mark har normalt obegränsad livslängd och ska inte skrivas av.

Inventarier
Inventarier ska tas upp i balansräkningen när de har levererats till 
föreningen. Externa utgifter som inte ingår i fakturabeloppet men 
som direkt hör till tillgången ska räknas in om de sammanlagt är 
mer än 5 000 kr per inventarium.

Vid gåva av ett inventarium är anskaffningsvärdet det verkliga 
värdet. Detta är detsamma som försäljningsvärdet eller, om det inte 
finns någon fungerande marknad, återanskaffningsvärdet.

Förbrukningsinventarier
En maskin eller ett inventarium med ett anskaffningsvärde som 
understiger ett halvt prisbasbelopp (motsvarar 23 250 kr år 2019) 
behöver inte tas upp i balansräkningen utan får redovisas som 
kostnad i sin helhet samma år den förvärvas. För ideella föreningar 
som inte redovisar moms är gränsvärdet plus moms (29 062 kr år 
2019).

Maskiner och inventarier med kort ekonomisk livslängd (så kallade 
treårsinventarier) behöver inte heller tas upp i balansräkningen 
utan får redovisas som kostnad i sin helhet samma år den förvärvas. 
Med ekonomisk livslängd menas den typiska livslängden för en 
sådan tillgång. Begreppet ekonomisk livslängd ska inte förväxlas 
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med begreppet nyttjandeperiod som utgår från hur länge tillgången 
ska användas i föreningen. Begreppet nyttjandeperiod används när 
avskrivningstiden ska beräknas.

Ovanstående har sin motsvarighet i skattereglernas bestämmelser 
om direkt avdrag i inkomstdeklarationen.

Gemensam anskaffning
För anskaffningar bestående av flera inventarier ska prövningen 
avse inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde om inventari
erna har ett naturligt samband (exempelvis 12 stolar á 3 500 kronor 
till ett konferensrum). Motsvarande gäller anskaffning av olika 
inventarier som kan anses vara ett led i en större sammanlagd 
inventarieinvestering.

Avskrivningar av inventarier
Inventarier ska skrivas av över den tid föreningen avser att nyttja 
tillgången (nyttjandeperioden). Nyttjandeperioden får bestämmas 
till fem år utan vidare bedömning.

Avskrivning ska påbörjas det år maskinen eller inventariet tas i 
bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år oavsett 
om tillgången varit i bruk endast en del av räkenskapsåret. Avskriv
ning behöver inte göras det år inventariet avyttras.

Utrangeringar och avyttringar av inventarier
Vid försäljning av inventarier redovisas skillnaden mellan försälj
ningsinkomsten och det bokförda värdet som intäkt om försäljnings
inkomsten är högre än det bokförda värdet och annars som kostnad. 
Vid utrangering (skrotning eller liknande) redovisas det bokförda 
värdet som kostnad.

Nedskrivningar av inventarier
Om det klart framgår att värdet på en ett inventarium på balans
dagen betydligt understiger dess bokförda värde i balansräkningen, 
ska tillgångens återstående ekonomiska värde i föreningen upp
skattas. Tillgången ska skrivas ned till det belopp som dess åter
stående ekonomiska värde i föreningen kan uppskattas till.

Om skälen för nedskrivningen inte längre finns ska nedskrivningen 
återföras (reverseras).

Inventarier i gåva
För inventarier som föreningen får i gåva är anskaffningsvärdet lika 
med det verkliga värdet vid förvärvstillfället.
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Bidrag
Om föreningen har fått bidrag för anskaffningen av en anläggnings
tillgång ska detta minska anskaffningsvärdet.

Bidrag är likvida medel som föreningen får från en bidragsgivare 
som är ett offentligrättsligt organ. Med ett offentligrättsligt organ 
menas en stat (t ex olika statliga myndigheter och Allmänna arvs
fonden), en kommun eller ett landsting, men också internationella 
subjekt som Europeiska unionen och Förenta nationerna.

Om ett bidrag lämnas av någon annan än ett offentligrättsligt organ 
eller i form av något annat än likvida medel är det en erhållen gåva 
som ska intäktsföras. Med gåva jämställs sådant som fåtts enligt 
testamente.

Omsättningstillgångar

Varulager
En vara ska tas upp som varulager hos köparen när varan har 
levererats. Varan anses levererad när den har kommit till köparen. 
Varor som förvärvats genom gåva (exempelvis vid klädinsamlingar)
inte har bokförts löpande ska tas upp om de finns kvar på balans
dagen.

En vara ska inte längre tas upp hos säljaren när varan har avsänts 
till köparen.

Ett lager som har ett sammanlagt värde som uppgår till högst 
5 000 kr behöver inte tas upp i balansräkningen utan får redovisas 
som kostnad redan vid inköpet.

Värdering av varulager
För köpta varor är anskaffningsvärdet varans inköpspris plus andra 
utgifter som framgår av fakturan. Utgifter som inte ingår i faktura
beloppet men som direkt hör till förvärvet får ingå i anskaffnings
värdet.

För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för 
material. Andra utgifter som inte ingår i fakturorna för materialet 
men som hör till tillverkningen får ingå i anskaffningsvärdet. 
Material som ännu inte har hunnit användas ska också värderas 
och ingår i varulagret.

Anskaffningsvärdet får beräknas med utgångspunkt från det pris 
som anges på den senast mottagna fakturan för den sorts vara som 
ska värderas, om fakturabeloppet motsvarar ett normalpris.
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Anskaffningsvärdet ska i annat fall beräknas enligt förstinförst
utprincipen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon 
annan liknande princip.

Vid gåva av varor är anskaffningsvärdet det verkliga värdet vid 
förvärvstillfället. Verkligt värde är detsamma som försäljnings
värdet eller, för varor som föreningen har för avsikt att skänka bort, 
försäkringsvärdet.

Om det sammanlagda värdet av varulagret är högst 5 000 kr behöver 
det inte tas upp i balansräkningen.

Inkurans
Om det klart framgår att värdet på lagret som helhet på balans
dagen betydligt understiger det sammanlagda anskaffningsvärdet, 
ska värdenedgången beräknas och varulagret tas upp till anskaff
ningsvärdet minskat med värdenedgången.

När värdenedgången (inkuransen) beräknas ska lagret värderas 
post för post. Det är tillåtet att värdera lagret kollektivt för homo
gena varugrupper eller då en individuell värdering är svår att 
motivera med hänsyn till kostnaderna.

Föreningen får istället för ovanstående göra avdrag för en schablon
mässigt beräknad inkurans med tre procent av lagrets samman
lagda anskaffningsvärde från varornas sammanlagda anskaffnings
värde.

Kundfordringar
Kundfordringar ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad 
föreningen fakturerat eller borde ha fakturerat och vid räkenskaps
årets utgång inte fått betalt för. Kundfordringar får inte tas upp till 
högre belopp än vad de värderas till högre belopp än vad föreningen 
räknar med att få in.

Om det efter balansdagen, men innan det förenklade årsbokslutet är 
färdigställt, har kommit ett beslut på att kunden har gått i konkurs 
ska fordringen värderas med beaktande av detta beslut. Detsamma 
gäller vid beslut om ackord eller motsvarande.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter ska inte tas upp som kundfordringar, även om 
föreningen har skickat ut fakturor eller avier. Det beror på att det 
inte är obligatoriskt för medlemmarna att betala. De kan låta bli att 
betala och därmed gå ur föreningen utan att bli krävda.
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Övriga fordringar
Ränteinkomster som hör till räkenskapsåret men som föreningen 
inte fått utbetalda ska tas upp som övriga fordringar om de sam
manlagt uppgår till mer än 5 000 kronor.

Förskott
Förskott till leverantörer omfattar både betalningar som avser en 
framtida leverans av en vara eller tjänst och så kallade förutbetalda 
kostnader.

En första förhöjd leasingavgift är ett förskott som ska fördelas över 
avtalsperioden. En betald premie för en försäkring som berör två 
räkenskapsår är inte ett förskott utan ska kostnadsföras i sin helhet 
även om en del av premien avser påföljande år.

Finansiella placeringar

Värdepapper
Finansiella placeringar ska tas upp i balansräkningen när ägande
rätten har övergått. En värdepappersportfölj räknas som en enda 
finansiell placering även om förändringar inom portföljen görs under 
räkenskapsåret.

Vid köp av en finansiell placering är anskaffningsvärdet inköps
priset plus andra utgifter för förvärvet.

Vid övriga gåva av en finansiell placering är anskaffningsvärdet det 
verkliga värdet vid förvärvstillfället. Verkligt värde är detsamma 
som försäljningsvärdet, vilket oftast är ganska lätt att ta reda på.

Har en delpost av aktier av samma slag och sort avyttrats ska 
anskaff ningsvärdet beräknas enligt genomsnittsmetoden. Detsamma 
gäller andra delägarrätter samt fordringsrätter.

Har Skatteverket gett ut allmänna råd om anskaffningsutgiften för 
en aktie ska anskaffningsvärdet justeras till den av Skatteverket 
rekommenderade anskaffningsutgiften.

Kassa och bank
Föreningens tillgodohavanden på bank och girokonton ska tas upp 
till de belopp som framgår av kontoutdrag eller liknande vid räken
skapsårets utgång. I samband med årsskiftet kan det hända att en 
in eller utbetalning som gjorts innan årsskiftet inte har hunnit 
komma med på kontoutdraget från banken. I så fall ska en justering 
göras och och orsaken till att kontoutdraget inte ”stämmer” doku
menteras.
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Eget kapital och obeskattade reserver

Eget kapital är skillnaden mellan föreningens tillgångar och sum
man av föreningens skulder och obeskattade reserver. Obeskattade 
reserver finns inte i skattebefriade ideella föreningar.

Saldot på eget kapital påverkas av räkenskapsårets över eller 
underskott.

Reserverade medel
Reserverade medel för specifika ändamål är en del av eget kapital. 
Reservering av medel får inte påverka resultaträkningen eftersom 
där ska endast finnas poster som hör till det aktuella räkenskaps
året.

Ändamålsbestämda medel får i det förenklade årsbokslutet inte 
redovisas som en egen post i balansräkningen. Om föreningen vill 
särredovisa de ändamålsbestämda medlen får det istället göras i en 
tilläggsupplysning till Eget kapital.

Avsättningar
Föreningen får inte göra några avsättningar för åtaganden som 
medför framtida utgifter.

Skulder
Låneskulder
Föreningen ska i balansräkningen ta upp sina skulder till det belopp 
som anges på kontoutdrag, avtal eller liknande handling.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad 
föreningen fakturerats eller borde ha fakturerats för inköp mm och 
som vid räkenskapsårets utgång inte var betalt.

Även om föreningen redovisar enligt kontantmetoden löpande under 
året måste den vid årets slut bokföra inkomna obetalda fakturor 
som leverantörsskulder. Det leverantören har att fordra är beloppet 
inklusive mervärdesskatt. Leverantörsskulder ska därför tas upp 
inklusive mervärdesskatt. Vid bokslutstillfället finns även en 
fordran på mervärdesskatt på avdragsgill ingående mervärdesskatt 
om föreningen är mervärdeskatteskyldig. Mervärdesskattedelen på 
leverantörsskulderna motsvaras i dessa fall av en fordran på mer
värdesskatt på staten. Mervärdesskatt kommer därför inte att 
påverka föreningens över eller underskott. Detsamma gäller övriga 
poster nedan som föranleder mervärdesskatt som ännu inte har 
redovisats i mervärdesskattedeklaration.
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Skatteskulder
Föreningens skatteskulder är skulder på balansdagen som avser

•  inkomstskatt
•  fastighetsskatt eller fastighetsavgift
•  särskild löneskatt på pensionskostnader
•  mervärdesskatt
•  arbetsgivaravgifter
•  preliminärskatt för anställda.

Uppkommer istället en skattefordran i och med att föreningen har 
betalat ”för mycket” Fskatt, redovisas den i posten Övriga ford
ringar.

Övriga skulder
Ett mottaget eller fakturerat belopp är ett förskott om

•  leveransen eller tjänsten inte har påbörjats, eller
•  en delleverans eller delprestation helt klart inte har påbörjats.

Förskott från medlemmar och kunder som uppgår till mer än 
5 000 kr exklusive eventuell mervärdesskatt ska tas upp som övriga 
skulder. Ett mottaget eller fakturerat belopp som avser medlems
avgift är inte ett förskott.

Obetalda ersättningar till anställda och andra som hänför sig till 
räkenskapsåret samt obetalda lagstadgade arbetsgivaravgifter på 
sådana ersättningar ska tas upp som övriga skulder om föreningen 
erhållit uppgift eller borde ha erhållit uppgift om dem och de sam
manlagt uppgår till mer än 5 000 kr per person.

Ränteutgifter som hänför sig till räkenskapsåret men som fören
ingen inte betalat ska tas upp som övriga skulder om de samman
lagt uppgår till mer än 5 000 kr.

Om ett bidrag redovisas som intäkt ska den del av bidraget som 
betalats till föreningen och som hör till kommande räkenskapsår tas 
upp som övrig skuld.

Villkorade bidrag som inte får redovisas som intäkt, ska tas upp som 
övriga skulder det räkenskapsår som bidragen utbetalas till före
ningen. Om återbetalningsskyldigheten för ett villkorat bidrag, som 
tagits upp som en övrig skuld, efterskänks helt eller delvis ska 
bidraget intäktsföras i motsvarande grad.

Föreningen ska i balansräkningen ta upp sina övriga skulder till de 
belopp som anges på faktura, avtal eller liknande handling exklu
sive mervärdesskatt.
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Medel för någon annans räkning
Om föreningen har tagit emot medel för någon annans räkning ska 
medlen tas upp som tillgång och samtidigt som skuld till den för 
vars räkning medlen har tagits emot.

Det är inte ovanligt att en förening sköter ett lotteri för en annan 
förenings räkning (dvs fungerar som mellanman för den andra 
föreningen). Så kan också vara fallet om en lokalförening tar in 
medlemsavgift till t ex riksorganisationen.

Även när föreningen är mellanman kan den få behålla en del för 
egen räkning, t ex provision. Den delen tas upp som inkomst i 
föreningen.

Resultaträkningen

Intäkter

Intäkt av medlemsavgifter
Föreningen ska redovisa en medlemsavgift som intäkt när medlems
avgiften betalas till föreningen.

Att avgöra vad som är medlemsavgift är normalt inte svårt. Det är 
oftast den avgift föreningen själv benämner medlemsavgift. Med
lemsavgiften är en avgift till den allmänna föreningsverksamheten 
och innefattar inte avgift för en specifik verksamhet, t ex termins
avgift för kurs eller serviceavgift, och inte heller försäljning till 
medlemmarna.

Intäkt av gåvor
Föreningen ska redovisa en erhållen gåva som intäkt när gåvan 
överlämnas till föreningen på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäk
ten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde på samma sätt som 
vi har beskrivit i avsnittet om balansräkningen ovan. Med gåva 
jämställs sådant som föreningen har fått genom testamente.

Erhållna gåvor som har ett svårbestämt men lågt värde och som 
föreningen avser att sälja vidare, skänka bort eller slänga behöver 
inte bokföras när de tas emot.

Intäkt av bidrag
Förening får, såvida bidraget inte är för att finansiera anskaff
ningen av en anläggningstillgång, redovisa ett bidrag som intäkt

•  det räkenskapsår bidraget betalas till föreningen, eller
•  det eller de räkenskapsår bidraget hänför sig till.
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Ett bidrag som hör till räkenskapsåret men som inte betalats ut före 
räkenskapsårets utgång får redovisas som intäkt endast om det 
finns ett beslut och dokumentation om beloppets storlek innan det 
förenklade årsbokslutet är färdigställt.

Ett villkorat bidrag ska redovisas som intäkt endast om bidraget 
med hög grad av sannolikhet inte kommer att återkrävas. Ett bidrag 
som förenats med villkor om exempelvis vad bidraget ska användas 
till, anses inte som ett villkorat bidrag.

Övriga verksamhetsintäkter
Övriga verksamhetsintäkter är summan av följande:

•  sådana inbetalningar som föreningen fått med anledning av 
övriga verksamhetsinkomster, exempelvis terminsavgifter för 
kurser, deltagaravgifter i idrottsverksamhet eller serviceavgifter.

•  skillnaden mellan föreningens fordringar, exklusive mervärdes
skatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på medlemmar och 
kunder med anledning av att den fakturerat eller borde ha faktu
rerat övriga verksamhetsinkomster, samt

•  skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive mervärdesskatt, 
vid räkenskapsårets ingång och utgång till medlemmar och 
kunder för förskott som avser övriga verksamhetsinkomster.

Eventuell moms räknas inte som inkomst utan bokförs på ett 
särskilt konto för utgående moms (mervärdesskatt).

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkter är summan av följande:

•  sådana inbetalningar som föreningen fått med anledning av 
försäljningsinkomster som avser varor och tjänster,

•  skillnaden mellan föreningens fordringar, exklusive mervärdes
skatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på medlemmar och 
kunder med anledning av att den fakturerat eller borde ha faktu
rerat försäljningsinkomster som avser varor och tjänster, samt

•  skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive mervärdesskatt, 
vid räkenskapsårets ingång och utgång till medlemmar och 
kunder för förskott enligt med anledning av försäljningsinkomster 
som avser varor och tjänster.

Ersättning för varor och tjänster är ersättning för aktiviteter som 
föreningen anordnar eller utför för att få in pengar till sin medlems
verksamhet, t ex en hembygdsförenings caféverksamhet. Eventuell 
moms räknas inte som inkomst utan bokförs på ett särskilt konto för 
utgående moms (mervärdesskatt).
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Intäkt av försäkringsersättning, skadestånd mm
Föreningen ska redovisa försäkringsersättning, skadestånd mm som 
intäkt när medlen kan disponeras eller föreningen på något annat 
sätt kan förfoga över inkomsten.

Intäkt vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella 
 placeringar
Intäkt vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella 
placeringar redovisas för

•  byggnader och markanläggningar
•  mark
•  inventarier och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
•  finansiella placeringar

Ränteintäkter
Föreningen får redovisa ränteinkomst som intäkt det räkenskapsår 
som räntan erhålls eller beloppet hålls tillgängligt för föreningens 
räkning. Om de sammanlagda ej inbetalda räntorna överstiger 
5 000 kr ska de dock redovisas som intäkt det räkenskapsår de hör 
till.

Utdelning
Föreningen ska redovisa utdelning som intäkt det räkenskapsår som 
utdelningen erhålls.

Intäkt till följd av omvärdering av finansiella placeringar är skillna
den mellan den finansiella placeringens värde på balansdagen och 
dess bokförda värde, om detta är högre.

Kostnader

Allmänna kostnader i verksamheten
Bestämmelserna om vad som ska redovisas som kostnad är i princip 
en spegelbild av de bestämmelser som anger vad som ska redovisas 
som intäkt. Föreningen ska pröva utgiften på motsvarande sätt som 
den prövar inkomsten.

Kostnaderna för föreningens verksamhet är, med undantag av 
kostnader för personal, summan av följande:

•  sådana utbetalningar, exklusive avlyftbar ingående mervärdes
skatt, som föreningen gjort med anledning av utgifter i verksam
heten

•  erhållna gåvor i form av varor som bokförts löpande,
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•  skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive lyftbar ingående 
mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång till 
leverantörer med anledning av att föreningen erhållit faktura 
eller borde ha erhållit faktura

•  skillnaden mellan föreningens fordringar på leverantörer för 
förskott, exklusive avlyftbar ingående mervärdesskattvid räken
skapsårets ingång och utgång

•  skillnaden mellan varulagrets värde vid räkenskapsårets ingång 
och utgång.

Ingår det i varulagret gåvor som inte bokförts löpande och har 
värdet på denna del av varulagret ökat ska skillnaden för denna del 
istället redovisas som intäkt.

Moms
För en förening som har momspliktig verksamhet räknas inte mom
sen som en utgift om den får lyftas av föreningen utan bokförs i så 
fall på ett särskilt fordringskonto för ingående mervärdesskatt. 
Moms som inte får lyftas (exempelvis i en allmännyttig ideell före
ning) är däremot en utgift i verksamheten. Kostnaderna tas upp 
inklusive moms.

Personalkostnader
Kostnaderna för personal är summan av följande:

•  sådana utbetalningar som föreningen gjort med anledning av 
utgifter för anställda och andra som erhåller ersättning för utfört 
arbete,

•  skillnaden mellan föreningens skulder vid räkenskapsårets 
utgång och ingång avseende ersättningar till anställda och andra 
med tillhörande lagstadgade arbetsgivaravgifter

Räntekostnader
Föreningen får redovisa ränteutgifter som kostnad det räkenskapsår 
som räntan betalas. Om de sammanlagda ej utbetalda räntorna 
överstiger 5 000 kronor ska de dock redovisas som kostnad det 
räkenskapsår de hör till.

Avskrivningar mm
Kostnad för avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar 
redovisas separat för

•  immateriella tillgångar
•  byggnader och markanläggningar
•  mark
•  inventarier
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Kostnad till följd av utrangering av anläggningstillgångar redovisas 
separat för

•  byggnader och markanläggningar
•  inventarier

Kostnad till följd av omvärdering av finansiella placeringar är 
skillnaden mellan den finansiella placeringens värde på balans
dagen och dess bokförda värde, om värdet är lägre.

Skatt
Föreningens skattekostnad är summan av

•  beräknad inkomstskatt på räkenskapsårets överskott, och
•  justering av tidigare räkenskapsårs redovisade inkomstskatt.

Andra skatter, t ex fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löne
skatt på pensionskostnader, redovisas i posten Övriga externa 
kostnader.

Andra delar av det förenklade årsbokslutet

Tilläggsupplysningar
Det förenklade årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en 
balansräkning. Dessutom får man frivilligt lämna tilläggsupplys
ningar till resultaträkningen och balansräkningen. Oftast lämnas 
tilläggsupplysningarna i form av noter till resultaträkningen och 
balansräkningen.

Verksamhetsberättelse
Vill föreningen lämna annan information än ekonomisk kan det 
göras i t ex en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är 
dock inte en del av det förenklade årsbokslutet.

Exempel på förenklat årsbokslut
I Bokföringsnämndensvägledning för ideella föreningar och registre
rade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (uppdaterad 
20131205) finns på sidorna 60–93 bra exempel på förenklade 
årsbokslut i ideella föreningar.

■■ BFNAR 2013:4
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Detta kapitel behandlar kortfattat frågor som rör förhållandet 
mellan föreningen och de anställda, dvs olika anställningsformer, 
arbetsgivaransvar, mm.

Vår bok ANSTÄLLDA innehåller en utförlig genomgång av alla 
regler som berör anställda.

Beträffande försäkringar, se kapitlet Försäkringar i den här boken.

Anställningsskydd
Ett anställningsförhållande uppkommer då någon anställs för att 
utföra arbete åt föreningen. Man upprättar ett anställningsavtal 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anställningen kan vara 
tillsvidare (fast anställning) eller tidsbegränsad. 

Bestämmelserna om anställningsavtal finns i lagen om anställnings
skydd (LAS). Ett anställningsavtal gäller tillsvidare om man inte 
har kommit överens om något annat.

Anställningsavtal 
När föreningen anställer en person ska ni upprätta ett skriftligt 
anställningsavtal i två exemplar. Båda exemplaren undertecknas av 
föreningen och av den anställde.

Tillsvidareanställning (fast anställning) 
En tillsvidareanställning kännetecknas av att anställningstiden 
inte bestämts på förhand. Anställningen upphör normalt först 
genom uppsägning efter en viss uppsägningstid. Detta gäller både för 
arbetstagaren och för arbetsgivaren. För att arbetsgivaren ska kunna 
säga upp en arbetstagare gäller särskilda bestämmelser. Arbets
givaren måste ha saklig grund för uppsägningen, t ex arbetsbrist.

Denna anställningsform berör i ideella föreningar exempelvis 
vaktmästare, instruktörer och kanslister.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning kan avtalas exempelvis som en allmän 
visstidsanställning, som vikariat, som säsonganställning eller som 
anställning efter fyllda 67 år. Denna så kallade LASålder höjs 
1 januari 2020 från 67 till 68 år och den 1 januari 2023 till 69 år.
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När någon anställs tidsbegränsat, behövs det inte någon uppsägning 
vid anställningstidens slut, såvida detta inte är avtalat i anställ
ningsavtalet. 

Besked i tid i vissa fall 
Om arbetstagaren har varit anställd i föreningen mer än tolv 
månader under de senaste två åren gäller speciella regler. 

En sådan arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som 
inte kommer att få fortsatt anställning när tidsperioden upphör, ska 
få besked av föreningen om detta minst en månad före anställnings
tidens slut. Är anställningstiden kortare än en månad ska före
ningen lämna beskedet redan när anställningen börjar. 

En arbetstagare som varit säsonganställd, t ex en instruktör, och 
som har varit anställd mer än sex månader under de senaste två 
åren och som inte kommer att få fortsatt säsongsanställning, ska få 
besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. 

Dessa besked ska lämnas skriftligt.

Kollektivavtal och hängavtal 
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivar
organisation eller arbetsgivare å ena sidan och en arbetstagarorga
nisation å den andra. Ideella föreningar är vanligtvis inte medlem
mar i någon arbetsgivarorganisation. I stället kan föreningen teckna 
ett så kallat hängavtal. Där kommer föreningen och arbetstagar
organisationen överens om att ett visst kollektivavtal som finns i 
branschen, ska gälla för föreningen. Detta avtal reglerar förhållandet 
mellan föreningen och dess anställda personal.

Tränare och spelare är oftast inte fackligt anslutna för sitt idrotts
utövande, så kollektivavtal och hängavtal berör närmast kanslister, 
vaktmästare m fl. Om både föreningen och samtliga anställda är 
överens om villkoren behöver man inte teckna något sådant avtal.

Semesterlön
Förutom vanlig lön har föreningens anställda rätt att få betalt under 
sin semesterledighet under förutsättning att semestern är intjänad. 
Lagen säger att anställda har rätt till minst 12% av ett särskilt 
beräknat semesterlöneunderlag i semesterlön. 

Kalle har arbetat extra som vaktmästare på den föreningsägda anläggningen. 
Totalt har han tjänat 24 000 kr under intjänandeåret (1/4–31/3). Det är 
första året som han arbetar, så det ligger ingen semesterlön från tidigare 
år i beloppet. Kalles semesterlön blir 12 procent på 24 000 = 2 880 kr. 
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För tillfälliga och korta jobb förekommer det att man betalar ut 
ersättningen inklusive semesterersättning. I sådana fall är det 
viktigt att man i ett skriftligt avtal fastställer att semesterersätt
ningen ingår. Annars kan det bli tjafsigt om den anställde kräver att 
få ut semesterlön till sommaren.

I vår bok SEMESTER OCH SJUKFRÅNVARO kan du tränga djupare 
in i semesterbestämmelserna.

Sjuklön
Som arbetsgivare ska föreningen betala ut sjuklön för sina anställda 
under de 14 första dagarna under en sjukperiod. Den anställde ska 
ha sjuklön för dagar som skulle ha varit arbetsdagar i sjuklöne
perioden. Sjuklönen är 80 procent av den anställdes normala lön och 
förmåner.

Under varje sjukperiod ska sjuklönen minskas med ett karens
avdrag. Det är 20 procent av den normala veckolönen från arbets
givaren.

Föreningen ska dra skatt och betala arbetsgivaravgifter på sjuklönen 
och den är semesterlönegrundande. Om anställningstiden är kortare 
än en månad, har den anställde rätt till sjuklön först efter att ha 
tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. Istället ska 
den sjuke vända sig till Försäkringskassan för att få sjukpenning för 
dessa dagar. Eftersom ideella föreningar ofta har korttidsanställda, 
kanske bara för någon eller några dagar, blir föreningen sällan 
skyldig att betala sjuklön.

Gunnel har ett vikariat på 20 dagar. Efter att ha varit anställd i 12 dagar 
blir hon sjuk i 5 dagar. Gunnel har rätt till sjuklön först efter 14 dagar och 
har alltså rätt till ersättning av föreningen för de tre sista dagarna. 
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Två sätt att finansiera verksamheten 
Med finansiering menas hur man får fram tillräckligt med pengar 
för att kunna betala och driva verksamheten i föreningen. Detta kan 
göras på två sätt: 

•  med egna intäkter (självfinansiering) 
•  genom lån (extern finansiering). 

Pengarna ska räcka till 
Ekonomin är ofta den stora arbetsuppgiften för en förenings styrelse. 
Det gäller att ta vara på varje intäktskrona och försöka hålla nere 
utgifterna.

Även om styrelseledamöterna inte i alla lägen formellt kan bli 
per sonligen ansvariga för föreningens skulder, blir det ändå styrel
sen som får det moraliska ansvaret om föreningen inte kan betala 
sina skulder. En god ekonomisk planering är viktig för att undvika 
eko nomisk knipa. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Budget och 
uppföljning. 

Här följer några av de vanligaste sätten att finansiera verksam
heten i ideella föreningar. 

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter förekommer så gott som alltid i en ideell förening. 
Det gäller att hitta en lagom nivå på avgiften så att medlemmarna 
inte upplever att det blir för dyrt, samtidigt som föreningen får in 
tillräckligt med pengar.

Många föreningar använder sig av familjekort för att göra det 
billigare för en hel familj att vara med.

Stadgarna säger oftast att avgiften ska vara betald innan man får 
delta i föreningens aktiviteter. 

Lotterier och bingo 
Lotterier och bingo utgör en viktig inkomstkälla för de flesta före
ningar. Du kan läsa mer om reglerna kring lotterier och bingo i 
kapitlet Lotterier och bingo. 
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Danser och andra fester
Att anordna danser och andra fester är ett vanligt sätt att samla in 
pengar till verk samheten. Det blir dock ofta dyrare än man tänkt 
sig att anordna. Det krävs många betalande om det ska bli lönsamt. 
Om föreningen ska anordna sådana aktiviteter måste den få till
stånd från polisen och själv bekosta vakthållning. Detta under 
förutsättning att man håller arrangemanget öppet för allmänheten. 
Artister och dansband kan man boka direkt hos artisterna eller via 
någon artistförmedling.

Utförda arbeten
Föreningen kan erbjuda sig att utföra pappersinsamling, skogs
plantering, gräsklippning, inventering, reklamutdelning och andra 
arbeten som av hävd brukar utföras av föreningar. De enskilda 
medlemmarna som gör jobbet oavlönat betraktas inte som anställda 
om det är före ningen som tar betalt för arbetet. Föreningen bestäm
mer hur många och vilka som kommer att göra arbetet, inte före
taget som anlitar föreningen.

En allmännyttig ideell förening redovisar ingen moms på arvodet 
(och får förstås inte heller skriva ut någon sådan på fak turan). 
Det anlitar föreningen får göra avdrag för kostnaden om det är 
något som görs och är till nytta i näringsverksamheten. Någon 
moms får förstås inte lyftas om föreningen inte tar ut moms på 
tjänsten.

Fastän medlemmarna inte räknas som anställda ur skatte och 
avgiftssynpunkt gäller ändå regler om arbetarskydd och liknande. 
Den som anlitar föreningen bör absolut ha en försäkring som täcker 
skador som medlemmarna kan råka ut för under jobbet. Föreningen 
bör också ha en ansvarsförsäkring som täcker missöden som någon 
medlem kan ställa till med.

Föreningen kan kon takta Skatteverket och få ett särskilt intyg som 
visar uppdrags givaren att föreningen inte är skyldig att betala 
skatt. Annars ska uppdragsgivaren hålla inne prelimi närskatt om 
föreningen inte har Fskattegodkännande.

Om dessa inkomster bara är en mindre del (högst 75 procent) av den 
ideella föreningens totala inkomster blir även dessa inkomster 
skattefria. Läs mera om detta i skattekapitlen längre fram i den här 
boken.

Reklam och sponsring 
Reklam och sponsorintäkter står för en stor del av finansieringen i 
många föreningar, särskilt inom kultur och idrottsområdet. Du kan 
läsa mer om reglerna kring detta i kapitlet Sponsring. 
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Kommunala och statliga bidrag
Staten och kommunerna ger bidrag till ideella föreningar. Bidragen 
har dock minskat i takt med kommunernas försämrade ekonomi. 
Ungdomsverksamhet brukar vara en förutsättning för att få 
kommu nala och statliga bidrag. Det finns inga enhetliga regler för 
bidragen utan villkoren bestäms individuellt inom varje kommun. 
Föreningar som driver sin egen anläggning kan ibland få speciella 
anlägg ningsbidrag.

Föreningar och klubbar inom ungdomsorganisationer som har rätt 
till statsbidrag samt idrottsföreningar kan söka aktivitetsstöd från 
kommunen och staten. Från staten är deltagare mellan 7 år och 
20 år bidragsberättigade medan de kommunala åldersgränserna 
varierar från kommun till kommun.

Under 2019 ger Hudiksvalls kommun 32 kr per sammankomst som pågår 
minst en timme med minst tre deltagare i åldern 7–25 år. Dessutom utgår 
2 kr per deltagare.

Fritidsavdelningen i din kommun kan ge mer detaljerad information 
om aktivitetsstödet och andra statliga bidrag som kan sökas. 

Tänk på att föreningen måste vara formellt bildad innan ni kan få 
bidrag från olika håll. Kommunerna ställer i regel krav på anslut
ning till riksorganisationerna, för att upplåta lokaler och ge kommu
nala bidrag. Kontakta er kommun för att få information om vilka 
bidrag ni kan söka.

Riksorganisationerna ger också tips om bidrag.

Bidrag till studie- och bildningsverksamhet 
Statens stöd till folkrörelsernas studie och kulturverksamhet utgår 
som statsbidrag till studieförbunden. Dessa anordnar dels egna 
studie cirklar, dels cirklar som kan genomföras ute i föreningar med 
lokala ledare. Det står studieförbundet fritt att fördela pengarna 
som de vill. Bidrag kommer också i form av landstingsbidrag och 
kommunbidrag. 

Allmänna arvsfonden
Egendom efter avlidna utan make eller närmare arvingar än kusiner 
och som inte skrivit testamente, tillfaller Allmänna arvsfonden. 
Dessa pengar förvaltas av Kammarkollegiet. Av de pengar som 
kommer in till denna fond läggs 10 procent till fondens kapital. 
Resten, tillsammans med avkastningen, delas ut efter beslut av 
regeringen.
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Arvsfondens pengar ska användas för att främja verksamhet av ideell 
karaktär till förmån för barn, ungdomar samt personer med funk
tions  hinder. Bidrag kan lämnas till föreningar och andra organisa
tioner som bedriver ideell verksamhet. Stöd lämnas främst till 
ny skapande och utvecklande av verksamhet och inte till löpande 
drifts kostnader. För att få projektstöd ska organisationen ha funnits 
i minst ett år (kunna visa stadgar och verksamhetsberättelse för 
denna tid).

Man kan söka bidrag för kostnader för ny, till och ombyggnad av 
lokaler för ungdomsverksamhet. För stöd till lokaler gäller att 
orga nisationen ska ha funnits i två år. 

Närmare upplysningar och ansökningsblanketter hittar du på  
www.arvsfonden.se. 

EU-stöd
Kontakta kommunen för vidare vägledning om vilka EUstöd som 
går att få. 

Lån
En seriös ideell förening med en bra organisation och ett bra upplagt 
redovisningssystem kan få banklån om det behövs för exempelvis 
finansiering av ett bygge eller för anskaffning av inventarier. 
Räntan är förhandlingsbar, men man får nog räkna med att banken 
betrak tar en ideell förening som en större kreditrisk än en privat
person eller ett företag och sätter räntan därefter.

I en förening kan en kontokredit vara ett alternativ för att över
bryg ga likviditetssvackor.

Om föreningen har lån är det dumt att samtidigt ha pengar inne
stående på bankkonton, eftersom utgiftsräntan på lånen är högre än 
den inkomstränta som föreningen får på sina bankkonton.

Säkerheter
Banken försöker givetvis få så bra säkerheter som möjligt för att 
låna ut pengar till föreningen. Några tiotusentals kronor går säkert 
att få som ett så kallat blancolån (helt utan säkerhet). För större lån 
måste föreningen ställa säkerheter. 

Det vanligaste är att medlemmarna går i borgen för föreningens 
skulder. Ibland hör man också rådet att någon medlems aktiebolag 
skulle kunna borga. Akta dig för det. Det betraktas som ett brott 
mot aktiebolagslagens låneförbud. Ibland kan kommunen gå i 
borgen för föreningens lån. Det kan vara lättare än att få ett direkt 
bidrag från kommunen. 

https://www.arvsfonden.se
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En företagsinteckning kan bara lämnas av en ideell förening som 
bedriver näringsverksamhet, så det är en ganska ovanlig säkerhet. 

Om föreningen har en fastighet, är den normalt en bra säkerhet. 
Men det måste vara en ägd fastighet. En byggnad som föreningen 
äger på någon annans mark kan inte ställas som säkerhet. 

Placering av pengar
Om föreningen har ett likviditetsöverskott är frågan hur dessa 
pengar lämpligen placeras. De flesta föreningar har pengarna på ett 
bank konto eller plusgiro. Styrelsen ska då se till att föreningen har 
ränta på sina pengar.

Finns det mycket pengar kan man placera dessa i olika värdepapper. 
Styrelsen får dock inte spekulera med föreningens pengar i risk
papper. Lämpliga placeringar kan vara statsobligationer eller andra 
räntebärande värdepapper.

Basräntorna är i dagsläget låga, men nischbankerna ger en något 
bättre avkastning. För närvarande (april 2019) ger exempelvis SBAB 
0,35 procent ränta på föreningskonto, att jämföra med 0,60 procent 
för privatpersoner. Landshypotek ger 0,45 procent ränta på fören
ingskonto att jämföra med 0,65 procent till privatpersoner.

Båda dessa konton har fria uttag och omfattas av den statliga insätt
ningsgarantin på högst 950 000 kr.
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En förening ska, liksom ett företag, försäkra sin egendom och sin 
personal. Det handlar främst om tre typer av försäkringar: 

•  sakförsäkringar 
•  personförsäkringar 
•  ansvarsförsäkringar 

Sakförsäkringar
Med sakförsäkring menas försäkring av lös och fast egendom som 
t ex inventarier och fastigheter. Egendomen kan försäkras mot 
brand, vattenskada, inbrott och stöld. I begreppet sakförsäkring 
brukar man också inräkna ansvar, förmögenhetsförlust, avbrott och 
rätts skyddsförsäkring. 

Tänk på att försäkringen normalt inte täcker stöld utan samband 
med inbrott. Ett exempel på detta är om en ljudanläggning blir 
stulen när lokalen varit öppen.

Föreningsförsäkring
Vissa försäkringsbolag har speciella försäkringar för föreningar. 
Dessa består oftast av en grundförsäkring och ett antal tilläggs
försäkringar som kan tecknas efter behov.

Grundförsäkring
Grundförsäkringen är oftast en allriskförsäkring för lös egendom 
som bland annat täcker upp följande situationer: 

•  Brand, inbrott, vattenskada mm på föreningens egendom 
•  Driftavbrott som leder till ekonomisk förlust 
•  Hyresförlust vid skada, brand, mm 
•  Ersättning för att täcka skadestånd 
•  Rättsskydd som täcker advokat och rättegångskostnader vid tvister 
•  Förmögenhetsbrott som täcker förluster om någon anställd eller 

förtroendevald förskingrar föreningens medel 
•  Olycksfallsförsäkring för föreningens medlemmar, anställda m fl 

när de deltar i föreningens arrangemang. Dessa bör gälla även för 
färd till och från dessa arrangemang samt för utomstående 
besökare.
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Tips: 

Notera alla aktiviteter som föreningen har på ett år. Gå sedan igenom 
dessa med er försäkringskontakt och kontrollera att försäkringen omfattar 
alla dessa arrangemang. 

Frivillig arbetskraft 
Arbetet i en förening bygger mest på frivillig arbetskraft utan 
ersättning. Grundförsäkringen täcker ofta skador i samband med 
föreningens ordinarie verksamhet. Ibland kan det finnas behov att 
teckna tilläggsförsäkring vid t ex byggnadsarbete. Om ni är osäkra 
på vad som omfattas bör ni kontakta försäkringsbolaget.

Värdering 
Värdet på det som ska försäkras i en förening måste bedömas innan 
man tar en försäkring. Lämpligen gör du en förteckning över före
ningens egendom innan du diskuterar med din försäkringskontakt.

Inventarier ska vara försäkrade till återanskaffningsvärdet och 
byggnader till fullvärde. Med fullvärde menas att byggnaden åter
uppförs vid skada. Glöm inte att meddela försäkringsbolaget vid ny, 
till och ombyggnad. En årlig genomgång bör göras med försäkrings
bolaget för att komplettera eventuella försäkringsvärden. När 
före ningen gör större inköp mellan försäkringens förfallodagar bör 
man även tänka på att dessa ska rymmas inom den tecknade 
försäkringen. I vissa försäkringar ingår detta automatiskt. 

Personförsäkringar

Anställda 
Med personförsäkring menas att personalen i föreningen försäkras. 
Det är lika viktigt att försäkra anställd personal i en förening som 
det är i ett företag. 

Vissa försäkringar har den anställde automatiskt enligt lagen om 
allmän försäkring när lön betalas ut. Andra försäkringar tecknas 
frivilligt av föreningen, men kan ibland vara obligatoriska om 
kollek tivavtal eller hängavtal har tecknats.

Kollektivavtal
I företag krävs det oftast att personalen försäkras genom kollektiv
avtal eller hängavtal. Hängavtal gäller för de organisationer som 
inte är anslutna till någon arbetsgivarorganisation men som ändå 
förbinder sig att följa de regler som stadgas i det vanliga kollektiv
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avtalet. Detta gäller ibland även föreningar. I kollektivavtalet 
regleras det mesta som berör föreningen och den anställde såsom 
semester, arbetstider, obekväm arbetstid, mm. 

Föreningen har en anställd vaktmästare. Eftersom föreningen inte är 
ansluten till någon arbetsgivarorganisation kan ett hängavtal tecknas. 
I detta exem pel tecknas ett hängavtal med Fastighetsanställdas förbund. 
Detta innebär att man följer deras kollektivavtal. 

Ett tips är att beställa ett kollektivavtal från den bransch som 
passar bäst. Även om ni inte tecknar avtal kan detta vara vägled
ande när ni skriver anställningskontraktet. En anställd bör ju inte 
ha sämre vill kor i en förening där det inte finns något avtal.

Vilka försäkringar bör tecknas? 
Om det inte finns något avtal som anger vilka försäkringar som ska 
tecknas bör man ändå teckna liv, sjuk och olycksfallsförsäk ring. 
Det är självfallet inte bra om en anställd i föreningen står utan 
försäkringsskydd vid en olycka. Genom FORA kan en kollektiv 
försäkring tecknas för alla anställda.

Tjänstepension
Tjänstepensionen kompletterar det allmänna försäkringsskyddet. 
Ersättning betalas ut i form av ålderspension, förtidspension och 
ibland även efterlevandepension. Pensionsåldern är vanligtvis 65 år, 
men försäk ringen kan betalas ut från tidigast 55 år genom ett så 
kallat förtida uttag. Man kan också skjuta upp uttaget till upp till 
70 års ålder. 

Läs försäkringsvillkoren
Vi har gjort en allmän beskrivning av vad som ska försäkras och 
vad som ingår i olika försäkringar. Man kan inte alltid ta för givet 
att detta gäller i alla bolag och för alla moment i försäkringarna. 
Därför bör du kontrollera villkoren på varje tecknad försäkring. 
Föreningen bör ta hjälp av sitt försäkringsbolag eller be någon 
i föreningen att kolla detta eftersom villkoren ofta är finstilta. 

Ta för vana att träffa föreningens försäkringskontakt en gång per år 
för en genomgång.
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Ansvarsförsäkring för styrelsen 

Föreningen kan teckna en styrelseansvarsförsäkring som gäller för 
styrelser i registrerade ideella föreningar.

Det går dock inte att försäkra sig mot att en styrelseledamot gör sig 
skyldig till medveten brottslighet eller brott mot uppenbara och 
kända regler, med undantag för förmögenhetsbrottsförsäkringen.

Tillägg till företagsförsäkringen 
Styrelseansvarsförsäkringen fungerar för det mesta som ett tillägg 
till den ordinarie företagsförsäkringen. I företagsförsäkringen ingår 
även en ansvarsförsäkring, men den gäller enbart för person eller 
sakskador. Sakskada kan t ex vara att föreningen krävs på skade
stånd på grund av att en styrelseledamot har skadat någon annans 
egendom. Egen domen kan t ex vara byggnader, maskiner eller varor. 

Det innebär att en förening som anses ha vållat en personskada eller 
sakskada har god hjälp av företagsförsäkringens ansvarsförsäkring. 
Observera att de flesta svenska försäkringsbolag kräver att den 
van liga företagsförsäkringen och styrelseansvarsförsäkringen finns 
i samma försäkringsbolag. Det beror på att de räknar styrelse
ansvarsförsäkringen som en tilläggsförsäkring. 

Förmögenhetsskada
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som riktas mot en eller 
flera styrelseledamöter. Skadeståndskraven ska ha karaktären av 
”ren förmögenhetsskada”. Med ren förmögenhetsskada menar man 
en ekonomisk skada som har uppkommit utan samband med någon 
person eller sakskada. 

Kravet på skadestånd uppkommer genom att styrelsen eller någon 
styrelseledamot har gjort fel eller varit försumlig i sitt arbete. 
För säkringen kan också i vissa fall gälla för kostnad för försvar av 
en styrelseledamot i ett brottmål. Åtalet ska då ogillas och avse en 
vårdslös eller uppsåtlig gärning. 

Fel och försummelse kan t ex vara: 

•  allmän misskötsel av föreningen, dålig kontroll av verksamheten, 
bristande organisation mm 

•  att styrelsen inte håller sig tillräckligt informerad om föreningen, 
eller struntar i att hålla ett styrelsemöte som egentligen var 
befogat 

•  att styrelsen haft en affärsoptimism som saknat verklighets
förankring. 
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Dessa fel och försummelser kan leda till skadeståndskrav om de 
orsakar skada för juridiska eller fysiska personer. Observera att den 
person som drabbats måste kunna bevisa att han eller hon lidit 
ekonomisk skada. 

Skadeståndskrav kan komma från föreningen, föreningens medlem
mar, kredit givare, leverantörer, kunder eller anställda.

Försäkringsbelopp och premier 
Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning som försäkringsbolaget 
betalar ut. Beloppet ska täcka kostnader för utredning, förhandling, 
rättegång, eventuellt skiljemannaförfarande samt skadeståndet. 
Vissa försäkringsbolag har en standardiserad försäkring för före
ningar. Skyddet för styrelsen brukar då vara på 50 prisbas belopp 
(ca 2 miljoner kr). 

Storleken på premierna för styrelseansvarsförsäkringen baseras på 
omfattningen av föreningens verksamhet.

Vanliga skador
Vid de försäkringsfall där förskingring eller andra oegentligheter 
förekommit, har man funnit att det ofta är självklara och grund
läggande funktioner som inte fungerat i föreningen.

Den skada som uppstår, när allt inte gått rätt till, blir ofta stor. 
Föreningens verksamhet skadas, förtroendet urholkas hos omgiv
ningen, ekonomin skadas och ibland leder det hela till motsätt
ningar, osämja och personliga tragedier för de inblandade.

Gemensamt för alla fall av misshälligheter, oegentligheter och rena 
förskingringar som förekommit är att den interna kontrollfunk tionen 
inte har fungerat. Detta har bidragit till att skadan uppkommit och 
dessutom lett till att den ofta blivit stor innan den upptäckts.
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En sorts reklam 
Sponsring innebär att bidrag ges till en viss idrottslig, social eller 
kulturell verksamhet. Bidragsgivaren kallas sponsor. Sponsorn ska 
i gengäld få någon form av exponering av företaget eller dess 
produk ter. Sponsorn är oftast ett företag. För sponsorn kan kostna
den betraktas som 

•  reklam och PR 
•  annonsering, affischpelare 
•  representationskostnad 
•  personalkostnad.

Sponsring är en betydande intäktspost i många ideella föreningar. 

Olika typer av sponsring 
Floran av reklam och sponsringsprodukter är rik. Här är några 
exempel: 

•  reklamskyltar 
•  annonser i annonsblad, programblad och klubbtidningar
•  reklam på klädesplagg såsom matchtröjor eller jackor
•  reklam på ljustavlor 
•  reklam på bilar och andra fordon 
•  reklam eller länkar på hemsidor 
•  högtalarreklam
•  att en känd artist eller idrottsman är med på mässor och vid 

säljbesök
•  att ett antal personer ur föreningen utför något arbete åt företaget.

Inte särskilt reglerat
Sponsring omfattas inte av någon lagreglering. Det innebär att man 
av lagtext inte kan få ut vad som kan vara avdragsgill sponsring.

Gränsdragning mot gåva
Det är viktigt att skilja på om det är en gåva eller om det är spons
ring, eftersom gåvor till skillnad från sponsring inte är  avdragsgilla. 

Sponsring utan motprestation räknas normalt som en icke avdrags
gill gåva.
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Avdragsgill utgift 
Det fordras alltid en motprestation för att ett sponsorbidrag ska bli 
avdragsgillt för det sponsrande företaget. Annars kan sponsor bidraget 
bli betraktat som en icke avdragsgill gåva. Skattelagstiftningen har 
inga direkta bestämmelser om avdrag för sponsring. Under senare år 
har dock ett antal rättsfall kommit inom sponsorområdet. Rättsfallen 
är spretiga. I vissa fall har avdrag medgetts, och i andra fall har 
avdrag vägrats, och det är svårt att få en klar bild av skälen.

■■ Kammarrätten i Stockholm 2007-03-09, Mål nr 1864-06

Grundprincipen för avdragsrätt är att kostnaden ska ha ett sam
band med företagets verksamhet. Syftet ska vara att bibehålla eller 
öka försäljningen.
Man kan inte få avdrag med hur stora belopp som helst för spons
ring. Kostnaden ska ställas i relation till reklam eller PRvärdet.

Sponsorpaket
Om en motprestation består av många olika delar, t ex både reklam
plats och fribiljetter till ett evenemang kan man inte utan vidare dra 
av hela utgiften.
I dessa fall gör man en bedömning av varje del för sig. Olika typer av 
utgifter har olika avdragsregler. Det kan vara så att det är personal 
som utnyttjar en del av motprestationen, t ex fribiljetter till konserter 
eller idrottsevenemang. Det innebär att sponsringen är avdragsgill 
som en personalutgift. Observera att den anställde i vissa fall ska 
förmånsbeskattas. 

Tradition 
När det gäller mindre sponsorinsatser, t ex en reklamskylt på en 
idrottsplats eller bidrag till pensionärsföreningens boulebana, brukar 
föreningarna ta kontakt med de företag som ställde upp året före. 
I de flesta fall går företaget av tradition med på att satsa lika 
mycket ännu ett år.
Det här handlar egentligen inte om marknadsföring utan mer om 
att företagaren själv vill gynna föreningen med lite pengar, dvs ren 
välgörenhet. På en mindre ort handlar det mindre om den positiva 
effekt sponsringen kan ge företaget utan kanske mer om den nega
tiva effekt som kan uppstå om företaget inte ställer upp. Om du 
driver en av ortens två bensinmackar är det säkert viktigt för 
bensinförsäljningen att du stödjer det lokala fotbollslaget, även om 
du själv är ointresserad av idrott.
De flesta drar av sådana här sponsorinsatser i deklarationen, även 
om det är tveksamt om det verkligen är avdragsgillt. Men belopp på 
bara några hundralappar eller någon tusenlapp bråkar Skatteverket 
sällan om.
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Moms
Grundregeln är att sponsring är en momspliktig tjänst såsom andra 
reklamtjänster. Föreningar som uppfyller kraven för att vara skatte
befriade (begränsat skattskyldiga), ska inte ta ut moms på sponsor
tjänsterna. Det spons rande företaget får inte heller lyfta någon 
moms. En del förening ar specificerar moms på fakturorna, trots att 
man inte redovisar moms. Sådant får absolut inte förekomma. 
Sponsorn får inte lyfta en ”moms” som föreningen inte redovisar.

Även om sportaffären fakturerar matchbollen direkt till sponsorn 
kan denne knappast få lyfta någon moms, eftersom kostnaden för 
bollen inte hör till det sponsrande företagets näringsverksamhet. 

Hur hittar man sponsorer? 
Arbetet med att hitta sponsorer är en svår men mycket viktig uppgift. 
Det finns företag som enbart ägnar sig åt sponsorkontakter och 
marknadsföring. Dessa företag är enbart intresserade av elitverk sam
het som visas i TV. Mindre föreningar får sköta dessa uppgifter själva.

Utse gärna en PRgrupp inom föreningen. Personerna i denna grupp 
ska vara utåtriktade och ha säljaregenskaper. Nedan följer några 
tips att ha med sig när man ska sälja reklam och sponsring: 

•  Välj personer med olika kontaktytor i PRgruppen. 
•  Försök att hitta säljargument som företaget har glädje av, t ex att 

de anställda får fritt tillträde till föreningens aktiviteter eller fritt 
inträde på utställningar eller konserter. 

•  Anordna sponsorträffar någon gång per år där föreningen presen
teras och där representanter för sponsorföretagen bjuds på förtär
ing och en föreläsning eller något annat intressant. 

•  Kontakta företagen vid psykologiskt rätta tidpunkter. Det är 
förmod ligen lättare att sälja reklam en fredag förmiddag än en 
måndags morgon. 

Sponsoravtal
Sponsoravtal bör tecknas skriftligen. Företaget eller föreningen 
kanske byter folk då och då. Då är det skriftliga avtalet bra att ha. 
Försök att skriva ett flerårigt avtal för att knyta upp sponsorföre
taget under längre tid och spara in tid för förhand ling nästa år. Då 
kan man i stället lägga den tiden på att skaffa and ra sponsorföretag. 

Missa inte att ta med frågan om eventuell reklamskatt i avtalet. 
Sponsorn blir knappast glad om det oväntat tillkommer reklamskatt 
på sponsringsbeloppet. Se även kapitlet Reklamskatt.

Vem som ska stå för eventuella tryckkostnader, skyltframtagnings
kostnader mm bör också regleras i avtalet. En fördel med att spon sorn 
betalar sådana utgifter direkt till leverantörerna är att spon sorn då 
kan lyfta momsen.
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SPONSORAVTAL

Idag har följande avtal tecknats mellan å ena sidan Näsvikens Innebandy-
klubb, nedan kallad föreningen, och å andra sidan Näsvikens Bygg AB, 
nedan kallad sponsorföretaget.

Föreningen förbinder sig att

•  upplåta reklamplats i Näsvikens IBK:s innebandyhall  
(skyltplats 200 x 45 cm)

•  ansvara för underhåll och rengöring av skylten.

Sponsorföretaget förbinder sig att 

•  för reklamplatsen betala 6 000 kr per kalenderår. Reklamskatt till-
kommer med 7,65 procent.

•  bekosta tillverkningen av skylten. Denna kostnad faktureras direkt från 
tillverkaren till sponsorföretaget

•  betala senast 15 dagar efter det att faktura skickats från föreningen. 

Detta avtal gäller för kalenderåren 20XX–20XX. Om inte avtalet sagts upp 
av någon av parterna före 31 oktober 20XX förlängs avtalet med ytterligare 
tre (3) år med motsvarande villkor.

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har 
tagit var sitt. 

Näsviken 20XX-01-23 

Dan Marsch  
Ordf Näsvikens IBK

Jörgen Larsson  
vd Näsvikens Bygg AB
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Annonser och reklam 
Ideella föreningar ska i många fall betala reklamskatt på annonser 
och reklam. För att vara skattskyldig krävs dock att föreningen 
totalt sett (inklusive alla sektioner, lag osv) fått in mer än 60 000 kr 
i reklamskattepliktiga ersättningar under ett kalenderår. I så fall 
ska föreningen registrera sig hos Skatteverket (läs mer om det 
längre fram i det här kapitlet).

Gränsvärde reklamskatt
Observera att gränsen på 60 000 kr är en allt eller ingetgräns; om 
föreningen får in mer än gränsbeloppet är det reklamskatt på hela 
beloppet från första kronan.
I en ideell förening med olika sektioner räknas de olika sektionerna 
inte som självständiga skattesubjekt, utan gränsvärdet räknas för 
hela den ideella föreningen sammanlagt.

Vanliga tjänster
En ideell förening ska normalt lägga reklamskatt på sålda reklam
och annonstjänster. Här är några av de vanligaste tjänsterna: 
•  annonser i program, kataloger, årsböcker, jubileumsskrifter, 

matriklar, mm (men inte i tidningar, så kallade periodiska publi
kationer, se längre fram)

•  reklam på tävlingsdräkter, jackor, overaller och liknande 
•  reklamutrymme på scener, idrottsarenor, läktare, klubblokaler, mm 
•  högtalarreklam och ljusreklam
•  reklamutrymme på bilar. 

Vad är det inte reklamskatt på?
Det finns några undantag från skatteplikt, dvs ersättningar som det 
inte är reklamskatt på:

•  reklamframställningskostnader; den del av ersättningen  som för
eningen får från reklamköparen och som hör till kostnaderna för 
framställandet av reklamen (om exempelvis en reklam skylt ska 
sättas upp på idrottsplats och föreningen  åtagit sig att producera 
skylten så ska produktionskostnaderna avräknas)
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•  reklam på varor med självständigt bruksvärde; reklam på  varor 
som kan användas oavsett om det är reklam eller inte på varorna, 
t ex bowlingprotokoll, orienteringskartor, nummer lappar, golf
scorekort, avspärrningstejper, kuvert och muggar

•  ickekommersiell reklam; ersättningar för att göra reklam för t ex 
kommuner, fackföreningar, politiska partier, folkrörelser och 
intresseorganisationer (t ex Greenpeace eller Ecpat)

•  namngivningsrätt; ersättningar för att sponsorer mfl ger  namn åt 
idrottsevenemang och liknande (dock är det som  vanligt 
 reklam skattepliktigt om sponsorns namn framgår av skyltar mm)

•  utlandsreklam; ersättningar för exponering utomlands ( ovanligt 
utom möjligen för vissa elitföreningar).

Periodiska publikationer
Från och med 1 januari 2018 är det ingen reklamskatt på annonser 
i så kallade periodiska publikationer. Med periodisk publikation 
menas en publikation som enligt utgivningsplan ska komma ut med 
normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse som 
reklamtrycksak, annonsblad, katalog eller program (för där är det 
reklamskatt).

Det är inte nödvändigt att en publikation rent faktiskt kommer ut 
med fyra eller fler nummer under ett visst år för att den ska anses 
vara periodisk. Exempelvis kan en tidning som startat i slutet av ett 
år vara att anse som periodisk även om den inte kommer ut med 
fyra nummer under det första året.

Därmed är det inte längre nödvändigt att avgöra om en tidning är 
en medlemstidning eller inte.

Reklamtrycksaker, annonsblad, kataloger och program
Reklamtrycksaker, annonsblad, kataloger eller program, exempelvis 
till idrottsmatcher och teaterföreställningar, räknas inte som 
periodiska publikationer även om de utkommer regelbundet. Alltså 
är det reklamskatt för annonser i dessa.

Internet och digital reklam
Föreningen ska inte betala reklamskatt för reklam som offentliggörs 
via internet, tv, radio eller digitala skyltar som styrs via dator eller tv.

Sponsring
Sponsring innebär i reklamskattesammanhang att den ideella 
föreningen får någon typ av ersättning, i pengar eller på annat sätt, 
för att offentliggöra reklam för varor eller tjänster, till exempel på en 
skylt eller på kläder och då är det på samma sätt som att föreningen 
har sålt dessa reklamtjänster, dvs reklamskatt.
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Om föreningen får en gåva utan att föreningen offentliggör några 
annonser eller någon reklam för sponsorn är det ingen reklamskatt 
för gåvan.

Det är viktigt att föreningen och sponsorn har ett tydligt avtal där 
ni specificerar vad som ingår och vad ersättningen gäller. Sponsorn 
kan för sin avdragsrätt i inkomstdeklarationen ha intresse av att 
visa vad sponsorn får för pengarna, exempelvis en skylt eller en 
logga på klädesplagg (som föreningen då ska betala reklamskatt för).

Skattesats och beskattningsvärde 
Reklamskatten är 7,65 procent av beskattningsvärdet. 

Skatten beräknas på det så kallade beskattningsvärdet, dvs det pris 
som betalats för införande av annons, upplåtelse av skyltplats, logga 
på tävlingskläder mm. Kostnader för tillverkning, transport, upp
klistring och liknande ska inte ingå i beskattningsvärdet.

Gör alltid upp med det företag som ni säljer reklamen till att 
reklamskatt till kommer. Detta görs antingen muntligen eller skrift
ligen i ett avtal. Om inte detta påtalats kan företaget vägra att 
betala mer än det ursprungliga priset.

Ett alternativ är att de ett totalpris och i offerten ange att priset är 
inklusive reklamskatt utan att specificera beloppet. På fakturan ska 
dock reklamskattens belopp framgå. Om föreningen redovisar moms 
ingår reklamskatten i underlaget för moms.

Föreningen ska redovisa reklamskatten även om föreningen inte får 
betalt av kunden, oavsett orsaken till att kunden inte betalar.

Exempel

Reklamplatsen kostar 10 000 kr exklusive reklamskatt. Om reklamskatten 
faktureras utöver, blir föreningens netto 10 000 kr exklusive kostnader för 
material och liknande. Reklamskatten blir 7,65% x 10 000 = 765 kr. 
Total summan som företaget ska betala blir 10 000 + 765 = 10 765 kr. 

Om reklamskatten inte överenskommits och företaget endast betalar 
10 000 kr, måste föreningen betala in 7,10% av 10 000 kr, dvs 711 kr 
i reklamskatt och får lika mycket mindre netto, dvs 9 289 kr. Skattesatsen 
7,11% gäller om man räknar baklänges på summan inklusive reklamskatt. 
När man räknar på beskattningsvärdet före skatt (framlängesberäkning) ska 
7,65% användas. En kontrollräkning visar att 7,65% x 9 289 kr = 711 kr efter 
avrundning.
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Sponsring
Sponsring innebär att ett företag betalar föreningen, en artist eller 
en idrottsperson en summa pengar (eller varor eller tjänster) för att 
den sponsrade ska profilera företagets produkter eller tjänster i 
olika sammanhang. De delar av ersättningen som avser offentlig
görande av reklam är det reklamskatt på. 

Syftet med sponsringen ska vara att företaget får reklam eller 
good will genom anknytningen till den sponsrade. Om den sponsrade 
inte offentliggör någon reklam för sponsorn är förfarandet inte 
reklam skattepliktigt (men å andra sidan knappast avdragsgillt för 
sponsorn). Läs mer om detta i kapitlet Sponsring.

Uppdelning ibland 
Förekommer offentliggörande av reklam för sponsorn ska det av 
fak turan eller någon annan verifikation framgå hur mycket av 
ersätt ningen som är ersättning för offentliggörandet och hur mycket 
som är ersättning för andra motprestationer. Finns det inte några 
fasta priser ska beskattningsvärdet bestämmas genom en rimlig 
uppdel ning av ersättningen. 

Exempel: 

Ett företag ger en dansförening 50 000 kr för dräktreklam och en skylt 
i träningslokalen. Företaget får ett antal fribiljetter av föreningen. Beskatt-
ningsvärdet blir då värdet av dräkt- och skyltreklam minus värdet av fri bilj-
etterna. Beskattningsvärdet får även reduceras med den kostnad som 
föreningen eventuellt haft för tryckning av sponsorns namn på dräkterna 
eller för tillverkning av skylten. Fribiljetterna ska åsättas ett värde som bör 
motsvara föreningens verkliga kostnad och inte marknadspriset på 
biljetterna.

Registrering och redovisning 
Föreningar som har beskattningsvärden som överstiger 60 000 kr 
per år (alltså mer än 4 590 kr i reklamskatt) är redovisningsskyldiga 
och ska registrera sig och redovisa reklamskatten. Registreringen 
görs hos Skatteverket i god tid innan föreningen börjar med verk
samheten som den ska betala reklamskatt för.

Reklamskatten redovisas i speciella reklamskattedeklarationer, 
alltså inte i föreningens årliga inkomstdeklaration och inte heller 
i skattedeklarationerna (för källskatt, socialavgifter och moms). 
Enklast är att använda Skatteverkets etjänst Punktskattedeklara
tion.
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Redovisningsperiodens längd beror på hur mycket reklamskatt 
före ningen ska redovisa, se nedanstående tabell.

Reklamskatt per år Redovisningsperiod

0–49 999 kr Helår

50 000–299 999 kr 2 månader

300 000 kr – 1 månad

Offentliggörandet
Skattskyldigheten inträder enligt huvudregeln när reklamen offent
liggörs, alltså inte när sponsringsbeloppet faktureras ut.

Bokföring av reklamskatten 
Debiterad reklamskatt ska redovisas öppet i fakturan eller något 
annat dokument. Om fakturan innehåller både reklamskattepliktiga 
och icke skattepliktiga tjänster ska fördelningen klart framgå med 
belopp. 

Lämpligen läggs ett särskilt skuldkonto upp i bokföringen för 
oredo visade reklamskatter (konto 2661 i BASkontoplanen). Detta 
konto krediteras löpande när reklamskatt faktureras på sponsorer, 
företag och andra. Kontot nollas (debiteras) sedan när skatten 
betalas in via skattekontot.

Reklamskatten är en avdragsgill kostnad för det företag som betalar 
den. Detta förstås under förutsättning att själva reklamen eller 
annonsen är avdragsgill.
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Många föreningar arrangerar lotterier och bingo för att finansiera 
sin verk samhet. Lotterier och bingo regleras i spellagen och 
Spelinspek tionen ger allmänna råd om hanteringen. 

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare med eller 
utan insats kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av 
de övriga deltagarna får. Det ska vara slumpen som avgör vem eller 
vilka som vinner, alltså inget skicklighetsmoment.

Från 1 januari 2019 är det den nya Spelinspektionen (tidigare 
Lotteriinspektionen) som har hand om spel. Samtidigt gäller en ny 
spellag i stället för den gamla lotterilagen. För ideella föreningar och 
registrerade trossamfund innebär det ingen större skillnad jämfört 
med hur det var tidigare.

Ingen spelskatt
De lotterier och bingospel som anordnas av allmännyttiga ideella 
föreningar och registrerade trossamfund är undantagna från den 
spelskatt (en form av punktskatt) som påförs kommersiella spel
bolag. Vinster från de ideella föreningarnas typ av lotterier och 
bingospel är skattefria för spelaren.

Tillståndsfria lotterier och bingo

Allmännyttiga föreningar och registrerade trossamfund
Ideella föreningar (se kapitlet Skatteregler – allmännyttighet) och 
registrerade trossamfund (den så kallade frisektorn) behöver inte 
något tillstånd för att anordna vissa mindre lotterier. Det ställs dock 
vissa krav:

•  lotteriet ska anordnas i samband med en tillställning eller 
samman komst som föreningen anordnar eller deltar i eller ett 
bingospel som föreningen anordnar

•  lotter får endast säljas inom det område där tillställningen, 
samman komsten eller bingospelet bedrivs 

•  lottpriset eller värdet av insatsen får högst vara 1/4 000 prisbas
belopp (motsvarar ca 12 kr år 2019)
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•  vinsterna får endast bestå av varor, alltså inte pengar
•  värdet av högsta vinsten får vara högst 1/6 prisbasbelopp (mot

svarar 7 750 kr år 2019).
•  det sammanlagda värdet av vinsterna måste motsvara minst 35% 

och högst 50% av insatsernas (lotternas) värde.
•  vinstandelen ska anges i lotteriet 
•  lottköparen ska informeras om var och när vinsterna ska dras och 

publiceras 
•  vinsterna måste dras senast vid dagens slut.

Andra föreningar 
Andra föreningar, dvs föreningar som inte är allmännyttiga kan 
också anordna tillståndsfria lotterier. Följande krav ställs: 

•  lotteriet ska anordnas i samband med en offentlig nöjestillställ
ning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt 
ändamål eller en allmän sammankomst för framförandet av ett 
konstnärligt verk (exempelvis en teaterföreställning eller en 
kon sert) till förmån för ett allmännyttigt ändamål 

•  lotter får endast säljas inom det område där tillställningen eller 
sammankomsten bedrivs

•  vinsterna får endast bestå av varor, alltså inte pengar
•  lottpriset eller värdet av insatsen får högst vara 1/4 000 prisbas

belopp (motsvarar ca 12 kr år 2019) 
•  värdet av högsta vinsten får vara högst 1/60 prisbasbelopp 

( motsvarar 775 kr år 2019) 
•  vinsterna delas ut direkt i anslutning till lotteriet 
•  det sammanlagda värdet av vinsterna måste motsvara minst 35% 

och högst 50% av insatsernas (lotternas) värde 
•  vinstandelen ska anges i lotteriet. 

■■ Spellag (2018:1138) 6 kap 5 §



 | 167

Lotterier och bingo

Registreringslotterier

Från 1 januari 2019 ger kommunerna inte licens till lotterier. 
Istället krävs registrering hos den berörda kommunen.

■■ Spellag (2018:1138) 6 kap 9 §

Krav för registrering
En ideell förening eller ett registrerat trossamfund med verksamhet 
huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter 
registrering hos kommunen, tillhandahålla lotterier. Följande villkor 
gäller:

•  Lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där 
föreningen är verksam. Det innebär att lotterierna inte får till
handahållas online.

•  Lotteriet tillhandahålls inte från en fast försäljningsplats genom 
ett serviceföretag.

•  Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats 
där lotteriet tillhandahålls

•  Det finns en utsedd kontaktperson för lotteriet.

Vem som kan få registrering
Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat 
trossamfund som

•  enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmän
nyttiga ändamål inom landet

•  bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser ett sådant 
ändamål

•  har öppen medlemsintagning och
•  för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

De tre första punkterna motsvarar kraven inom skattereglerna för 
allmännyttiga ideella föreningar som är begränsat skattskyldiga 
(”skattebefriade”). Även i den nya spelregleringen är sådana här spel 
skattebefriade.

■■ Spellag (2018:1138) 6 kap 2 §

Registrering
En registrering ska avse en viss tidsperiod. Registrering får beslutas 
för högst fem år åt gången. Kommunen får ställa villkor för hur 
spelverksamheten ska bedrivas samt för registreringstiden. En del 
kommuner har en registreringsperiod på tre år.

Spelinspektionen kan inte typgodkänna lotterier, utan det är upp till 
kommunerna att ställa villkor på exempelvis hur lottsedeln ska se 
ut.
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Efter registrering får föreningen ha lotterier till ett sammanlagt 
belopp av 20 prisbasbelopp (motsvarar 918 000 kr år 2019) under en 
treårsperiod och behöver då inte söka speciellt tillstånd för varje 
lotteri som anordnas. Däremot ska den av kommunen utsedda 
kontrollanten meddelas varje gång ett nytt lotteri startas.

■■ Spellag (2018:1138) 6 kap 10 §

Insats och vinst
Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får vara högst 
ett prisbasbelopp (46 500 kr år 2019). Värdet av insatserna i ett 
sådant lotteri får vara högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 
femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 
35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet

■■ Spelförordningen (2018:1475) 4 kap 7 §

Ansökan om registreringslotteri hos kommunen
Kommunerna har lite olika rutiner för ansökan, men vanligast är 
att föreningen ska ange följande i den skriftliga ansökan:

•  Föreningens namn, postadress, epost, organisationsnummer och 
telefonnummer.

•  Lotteriföreståndarens namn, postadress, epost, personnummer 
och telefonnummer.

•  Vilket datum treårsperioden ska börja.

Till ansökan ska följande dokument bifogas i kopia

•  Föreningens stadgar.
•  Föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk 

redovisning.
•  Ett protokollsutdrag som visar att styrelsen har beslutat om att 

ansökan om registreringslotteri hos kommunen och vem som 
utsetts till lotteriföreståndare.

En del kommuner vill också ha en förteckning över styrelseledamö
ter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, 
sekreterare, kassör), om det inte redan finns hos kommunens 
föreningsenhet.

Kontrollant
Kommunen utser en kontrollant som har till uppgift att tillvarata 
allmänhetens och föreningens intressen. Kontrollanten ska övervaka 
föreningens lotteriverksamhet och tillse att verksamheten ger skälig 
avkastning. Kontrollanten ska medverka i dragningarna och även 
lämna råd till föreningen.
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Kontrollantens arvode
Kontrollanten har rätt till arvode för varje lotteri han eller hon 
kontrollerar. Arvodet bestäms av tillstånds respektive registre
ringsmyndigheten och ska betalas av föreningen. Arvodet brukar 
normalt vara tre procent (inklusive sociala avgifter) av lotteriets 
beräknade omslutning. Arvodet brukar dock maximeras vid stora 
lotterier.

Kontrollanten har också rätt att få ersättning för sina resor. Arvode 
och reseersättning ska betalas efter avlämnad redovisning för varje 
lotteri.

En del kommuner har en fast registreringsavgift, där också arvodet 
till kontrollanten ingår. Exempelvis tar Hudiksvalls kommun 600 kr 
för en femårig registrering.

Redovisning av lotterier 

Ett lotteri ska redovisas skilt från föreningens övriga räkenskaper. 
Minst 25% av intäkterna från lotteriet ska sättas in på föreningens 
bankkonto senast 14 dagar efter det att lotteriet slutsålts.

Redovisning till kontrollanten 
Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre 
månader efter den sista försäljningsdagen enligt tillståndet eller 
försäljnings tidens slut. Då ska nettobehållningen vara överförd till 
föreningens ordinarie konto.

Föregående kalenderårs lotterier – som tillåtits genom registrering 
– ska redovisas senast 15 februari varje år till kontrollanten.

Kontrollantens redovisning 
Kontrollanten ska senast 1 april varje år och vid slutet av varje 
regi streringsperiod informera myndigheten om insatsernas sam
man lagda belopp i de lotterier som har anordnats under perioden.

Bingo med licens
Med bingospel menas ett lotteri där deltagaren är närvarande på 
spelplatsen och köper bingobrickor och där möjligheten att vinna är 
beroende av att de nummer som dras av den som tillhandahåller 
spelet sammanfaller med numren på brickan, och där de deltagare 
som vinner genast gör anspråk på sin vinst.
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Licens från Spelinspektionen
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för att få anordna 
bingospel. Tidigare var det länsstyrelserna som gav licens, men nu 
är det Spelinspektionen.

Det är bara ideella föreningar och registrerade trossamfund som 
kan beviljas licens. Det ställs samma krav som för att anordna 
lotterier, se tidigare i det här kapitlet. Även i den nya spelregle
ringen är sådana här spel skattebefriade.

■■ Spellag (2018:1138) 6 kap 2 §

Tre former av bingo
Bingo spel förekommer i tre former: variantbingo, auto matbingo och 
storbingo. Gemensamt för dessa former är att dragna nummer gäller 
för alla deltagare. 

•  Variantbingo bedrivs kontinuerligt i bingohallar med möjlighet för 
spelaren att delta i varje dragning för sig. 

•  Automatbingo är en form av variantbingo med fasta eller elektro
niska brickor i stället för pappersbrickor. 

•  Storbingo (kallas även bygdebingo) bedrivs så att spelaren deltar i 
samtliga dragningar i en omgång med brickor köpta i ett block 
eller med en och samma bricka för samtliga dragningar.

Vem kan ansöka om licens för bingo?
Spelinspektionen kan bara ge licens till ideella föreningar eller 
registrerade trossamfund och då kan licens för bingo sökas av 
följande:

•  En ensam förening.
•  Flera föreningar där var och en uppfyller kraven kan ansöka 

gemensamt.
•  En paraplyförening dvs en förening vars medlemmar endast 

utgörs av andra föreningar som uppfyller kraven.

Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften för en licens till bingo är 5 000 kronor. Om flera 
föreningar söker tillsammans så tillkommer ett tilläggsbelopp om 
800 kronor för varje medsökande förening.

■■ Spelförordningen (2018:1475) 15 kap. 2 §
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Undantag från tekniska krav vid anordnande av bingo
Spelinspektionen har gjort följande ställningstagande om undantag 
från tekniska krav för dragningsutrustning vid anordnande av 
bingo för allmänheten (licens för allmännyttigt ändamål).

Ställningstagandet gäller för en förening eller ett registrerat tros
samfund som tillhandahåller storbingo, även så kallad bygdebingo. 
Bygdebingo är lokala bingospel av tillfällig karaktär som bedrivs på 
en plats som inte är avsedd för bingo t ex i en föreningslokal, bygde
gård och/eller utomhus vid bilbingo.

•  Bingospel får tillhandahållas utan teknisk bingokontrollutrust
ning så länge högsta vinsten inte överstiger 1/6 prisbasbelopp 
(7 750 kr 2019).

•  Bingospel får tillhandahållas om spelet sker med teknisk bingo
kontrollutrustning som inte är certifierat så länge högsta vinsten 
inte överstiger 1/2 prisbasbelopp (23 250 kr 2019).

För att Spelinspektionen ska kunna meddela undantag får vinst
potter (jackpottar) inte ha ett högre värde än ½ prisbasbelopp. 

En ansökan måste kompletteras med följande uppgifter för att 
kunna få undantag enligt ovan:

•  Vilken typ av bingokontrollutrustning används vid bingospelet? 
Beskriv funktionen och om det är teknisk utrustning eller manu
ell utrustning.

•  Ange det högsta vinstvärdet som kan komma att delas ut vid 
bingospelet.

•  Om vinstpotter (jackpottar) erbjuds i spelet ska det högsta möjliga 
värdet på vinstpotten anges.

Du kan läsa om hur föreningen ansöker om licens på  
www.spelinspektionen.se.

■■ Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om bingo för allmännyttiga ändamål 
SIFS 2019:1

https://www.spelinspektionen.se
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Det är inte ovanligt att föreningar får egendom genom arv, gåva 
eller testamente. I föreningen kan det vara bra att känna till juri
diken och skattereglerna kring detta.

Området arv, gåva, testamente är mycket omfattande och regleras 
i flera olika lagar. Det kan många gånger vara svårt att juridiskt 
tolka ett testamente och att avgöra vad som är en gåva. Det här 
kapitlet behandlar enbart några allmänna frågor som kan dyka upp 
i för eningen. 

I våra böcker TESTAMENTSHANDBOKEN samt BOUPPTECKNING 
& ARVSKIFTE kan du läsa mer om arvsfrågor.

Arv

Ärvdabalken innehåller bestämmelser för hur tillgångarna ska 
för delas efter en person som dör. I första hand är det den dödes barn 
och maka som ärver. Makan ärver dock endast med så kallad fri 
förfoganderätt.

Om den döde inte hade familj ärver övrig släkt. Finns det inga 
arvsberättigade släkt ingar går kvarlåtenskapen till Allmänna 
arvsfonden, såvida den döde inte hade ett testamente. Detta system 
kallas den legala arvsordningen. Från Allmänna arvsfonden utdelas 
bidrag till allmännyttiga projekt. En församling kan ansöka om 
exempelvis pengar till ett kyrkbygge. Ansökningsblanketter finns på  
www.arvsfonden.se.

Den som vill att tillgångarna helt eller delvis ska fördelas på något 
annat sätt än den legala arvsordningen kan antingen ge bort dem 
medan han eller hon är i livet, eller upp rätta ett testamente.

Bröstarvinges laglott 
Genom ett testamente kan man i princip fördela sin kvarlåtenskap 
hur man vill. Det finns dock ett viktigt undantag. Bröstarvingar 
(barn, barnbarn osv som ärver istället för ett avlidet barn) kan inte 
göras helt arvlösa.

https://www.arvsfonden.se
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Efterlevande make 
Efterlevande make övertar med full äganderätt all kvarlåtenskap om 
det inte finns några barn eller andra arvingar i första eller andra 
arvsklassen. Finns arvingar i dessa klasser får den efterlevande 
maken behålla kvarlåtenskapen bara med fri förfoganderätt.

Det innebär att den efterlevande maken inte får testamentera bort 
den del som arving arna efter den först avlidne maken ska ha efter 
den sist avlidne maken.

Speciella regler gäller för så kallade särkullbarn. Med särkullbarn 
menas barn i tidigare äktenskap eller tidigare förhållande. 

Arvsavståelse
Ibland förekommer det att en arvinge avstår från arv och i stället 
överförs arvet till bröstarvingarna.

Testamente
Den som upprättar ett testamente (testatorn) talar i testamentet om 
hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter hans eller hennes död. Den 
som ska få egendomen kallas testamentstagare. 

I testamentet kan man bestämma om hela kvarlåtenskapen eller om 
bara en del. Resten fördelas då efter den vanliga arvsordningen. Det 
finns två typer av testamentstagare. En universell testaments tagare 
är insatt som arvinge och får den andel i kvarlåtenskapen som testa
mentet föreskriver. Legatarien får en bestämd sak eller ett bestämt 
belopp, ett så kallat legat.

Testamentets form
Anlita en kunnig person när du vill skriva ett testamente. Formen 
är viktig för att testamentet inte ska kunna klandras i efter hand.

Ett testamente ska vara skriftligt, bevittnas av två personer som 
samtidigt är närvarande och som är medvetna om att det gäller ett 
testamente. Däremot behöver de inte veta vad testamentet inne håller. 
Testator kan, om hen vill, lägga ett papper över innehållet i testa
mentet medan vittnena undertecknar.

Testatorn ska tala om för vittnena att han eller hon har skrivit under 
testamentet, eller så ska testator underteckna när vittnena ser på. 
Det är viktigt att testatorn är fullt medveten om vad han eller hon gör 
och att vittnena kan bekräfta att det stämmer. Av vittnesmeningen på 
testa mentet ska det framgå att testatorn med sunt och fullt förstånd 
och av fri vilja förklarat sin yttersta vilja i testamentet.

Ibland kan det på grund av sjukdom eller nödfall hända att man inte 
kan skriva ett testamente på det sätt som lagen föreskriver. Då kan 
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testatorn inför två vittnen muntligt förordna sitt önskemål om 
för delning av kvarlåtenskapen. Den här typen av testamente kallas 
nödtestamente. Det finns ett antal restriktioner kring nödtesta
menten, som vi inte går in på här, utan vi rekommenderar vår bok 
TESTAMENTSHANDBOKEN.

Testamentsvittnen
Testamentsvittnena ska vara minst 15 år och kapabla att förstå vad 
handlingen innebär. De får inte vara släkt med arvingarna eller 
deras närstående. Inte heller ska de vara bland dem som får legat 
eller arv enligt testamentet.

Nu kan det ju inträffa att någon bevittnat ett testamente där vittnet 
är insatt som arvinge eller legatarie utan att själv veta om det. I ett 
sådant fall är testamentet giltigt, men just den del som avser vittnet 
blir ogiltigförklarad. Vid ett testamente till en förening kan det ju 
hända att företrädare för styrelsen blir kallad som testamentsvittne 
tillsammans med någon ytterligare person.

Det finns ett rättsfall som godkänner bevittning av den som före
träder en juridisk person, eftersom föreningens ändamål inte var att 
tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. En sådan juridisk 
person är de allra flesta ideella föreningar. Men vi anser ändå att 
man bör inkalla vittnen utanför föreningen, för att inte riskera att 
testamentet blir ogiltigförklarat.

Ändring och klander av testamente 
Testator kan ända till sin död ändra eller återkalla sitt testamente. 
Om testator skriver ett nytt testamente, ersätter detta tidigare 
testa menten. Gamla testamenten behöver alltså inte makuleras för 
att sluta gälla. Vi rekommenderar dock starkt att gamla testamenten 
förstörs. Det kan vara onödigt att någon ser hur testators vilja har 
förändrats över tiden.

Testamentet är en värdehandling 
Testamentet är en värdehandling och bör förvaras i exempelvis 
bankfack eller hos någon advokatbyrå eller bankens notariatavdel
ning. Man kan gärna lämna en kopia till testamentstagaren om 
denne är en ideell organisation. Det finns inga särskilda lagregler 
som talar om hur ett testamente ska förvaras. Det kan inte registre
ras någonstans.

Det viktiga är att man är säker på att originalet inte kommer i 
orätta händer eller försvinner. Om man förvarar det i hemmet kan 
det hända att någon som hittar testamentet efter dödsfallet frestas 
att förstöra det om han eller hon har blivit missgynnad.
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Informera om vem som ärver 
För många äldre ensamstående människor är det svårt att planera 
för sin egen bortgång och att praktiskt ordna med sådana här frågor 
som exempelvis testamenten. Följden blir då att Allmänna arvsfon den 
får hela kvarlåtenskapen om arvingar saknas. Det kan vara lämp
ligt att informera om att det är så.

Det är viktigt att enskilda personer inte påverkas eller sätts under 
press att förordna om sin kvarlåtenskap. Det är förstås oetiskt att 
pressa en äldre människa att upprätta ett testamente till förmån för 
sig själv eller till en förening man representerar. Dessutom kan ett 
sådant förfarande innebära att testamentet kan klandras när 
testatorn dör. Det är möjligt att även en ganska allmänt hållen 
informa tion om hur personen kan föra över egendom till föreningen 
kan innebära att ett testamente blir ogiltigt.

Jag vill att Afrikagrupperna ska få min jordbrukstraktor samt 50 000 kr. 
Skulle föreningen vara nedlagd, vill jag att ovanstående tillgångar tillfaller 
Norrhoga Skidklubb. Skulle även den vara nedlagd, ingår ovanstående 
till gångar i kvarlåtenskapen som fördelas enligt lag. 

Ange organisationen noggrant 
Testamenterar du till en ideell förening måste det klart framgå om 
testamentet ska tillfalla huvudorganisationen, någon lokalförening 
eller en sektion inom föreningen, gärna också till vad egendomen 
ska användas.

Om du testamenterar till en organisation måste du ta med i beräk
ningen att den kanske inte längre finns kvar när du avlider. Sätt 
gärna in andrahandsförordnanden. Det är viktigt att du definierar 
orga nisationen ordentligt genom att du skriver det fullständiga och 
kor rekta namnet på föreningen och gärna också organisationsnumret.

Organisationen för diffus

En testator hade testamenterat ett visst belopp till ”Jultomtarna” i 
Örnsköldsvik. Arvingar klandrade testamentet och Rådstuvurätten ansåg 
att ”Jultomtarna” inte var att anse som en juridisk person, dvs inte 
utgjorde en förening med antagna stadgar och företrädd av en styrelse och 
”därmed icke ägde rättskapacitet”.

(NJA 1923 s 366)
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Testamente till välgörenhet
Många människor, främst ensamstående utan barn, men även 
andra, testamenterar till förmån för välgörenhet av olika slag. De 
flesta riksorganisationer tillhandahåller formuleringar som testator 
kan använda i sitt testamente. På vissa organisationers hemsidor 
finns mallar till testamentsförordnanden.

Här är ett exempel från Svenska Epilepsifonden. 

Jag (namn, adress, personnummer).................... bestämmer som min 
yttersta vilja och testamente hur min egendom ska fördelas, då jag dör. 

(Alt 1) All min kvarlåtenskap ska tillfalla Stiftelsen Epilepsifonden.

(Alt 2) Stiftelsen Epilepsifonden ska erhålla

– ett belopp om ..............kronor

– följande egendom (t ex värdepapper, fastighet etc) .................................
Resten av min kvarlåtenskap ska tillfalla mina bröstarvingar.

(Alt 3) Den egendom som återstår efter mina bröstarvingar erhållit sin 
laglott ska tillfalla Stiftelsen Epilepsifonden.

Till testamentsexekutor och boutredningsman förordar jag (ej obligatorisk 
uppgift. Ifylls om man har särskilda önskemål).......................................... 

(Ort).............................(datum)......................... 

(underskrift)...................................................... 

Att .........................som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt 
förstånd av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta hans/
hennes yttersta vilja samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar 
undertecknade särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Datum som ovan......................... 

Namn och adress....................... namn och adress...................... 

(Följande är inte obligatoriskt men kan förenkla den framtida proceduren 
för de efterlevande)

Godkännande av testamente

Jag/Vi som samtliga påverkas av detta testamente godkänner det härmed.

Namn.........................(Ort).....................Datum....................................... 
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Gåva
Med gåvor menar vi här sådant som mottagaren inte behöver utföra 
någon prestation för att få. Oavsett vad gåvan gäller för egendom 
kan man säga att det ska innebära en uppoffring för givaren utan 
att denne får motsvarande värde tillbaka.

Ofta ges gåvor till familje medlemmar, men lika ofta till välgörande 
ändamål som exempelvis ideella föreningar, missionsverksamhet, 
kyrkor och hjälporganisa tioner. Om man ger bort en gåva av större 
värde, är det viktigt att man utformar gåvodokumentet korrekt.

Som givare kan man tala om vilka önskemål man har och till vilket 
ändamål som gåvan ska användas. Om gåvan avser en fastighet, 
måste gåvoavtalet vara skriftligt för att gåvomottagaren ska kunna 
få lagfart.

Gåvoavtal, exempel 

Som gåva till Näsvikens Hemslöjdsförening, 888075-3374, överlåts härmed 
fastigheten Hamre 10:170 till föreningen. Fastigheten får tillträdas omgåen de. 

Näsviken 20XX-09-10

Synnöve Eriksson  
givare

Kurt Wilkinson  
Näsvikens Hemslöjdsförening /ordf/ 
gåvotagare

Givarens makes godkännande:

Erik Eriksson

Ovanstående givares, givares makes och gåvomottagares namnteckningar 
bevittnas: 

Engla Brink Edit Brink 

Gåva av aktieutdelning
En fåmansdelägare (exempelvis en småföretagare med aktiebolag) 
kan skänka utdelningen i sitt aktiebolag till exempelvis en ideell 
förening utan att behöva skatta före utdelningen. Därmed kan 
föreningen få en större gåva till samma ”kostnad”. Tidigare var man 
tvungen att först ta ut utdelningen från bolaget och skatta för den. 
Återstoden efter skatt kunde man sedan ge till föreningen.

Utdelningen ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när 
den kan disponeras. Det innebär att det är föreningen som är 
skattskyldig, men om föreningen är allmännyttig, beskattas den inte 
för sådana här inkomster.

Det är viktigt att ett avtal om överföring av rätten till utdelning 
görs innan bolagsstämman beslutar om utdelningen.

■■ Regeringsrätten dom 22 september 2009, mål nr 1579-09
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När en förening ska skaffa en lokal eller någon annan anläggning 
finns det olika alternativ. Man kan 

•  överta driftansvaret för en befintlig lokal från exempelvis kom
munen

•  hyra en lokal
•  bygga en egen lokal
•  köpa en befintlig lokal.

Ett stort steg 
Om föreningen ska ta över driften av en lokal eller uppföra en ny 
anläggning måste detta planeras noggrant. Det kan vara svårt att 
få fram oavlönade arbetstimmar i en förening som tidigare blivit 
servad av kommunala vaktmästare.

Även om det kan medföra problem att sköta anläggningen i före
ningens regi, ger det också stora möjligheter. Ett ägande i före
ningen gör det oftast lättare att få medlemmar att ställa upp jämfört 
med om kommunen äger anläggningen.

Frågor man bör ställa sig 
Innan en förening åtar sig driften, tar över anläggning eller bygger 
en ny anläggning bör man ställa sig bl a följande frågor: 

•  Finns kunskapen inom föreningen för skötsel av anläggningen 
(nu och på lång sikt)?

•  Finns personella resurser att klara skötseln under dagtid?
•  Är föreningen mogen att ha arbetsgivaransvar?
•  Finns det någon driftskalkyl?
•  Finns det ekonomiskt utrymme även på lång sikt?
•  Riskeras föreningens framtid om kalkylerna slår fel?
•  Finns det hyresalternativ?
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Övertagande från kommunen 

Många kommuner har de senaste åren haft ansträngd ekonomi. 
Detta har medfört att föreningarna fått ta större ekonomiskt ansvar 
för anläggningarna än tidigare. Oftast görs detta genom att kommu
nen höjer hyrorna och låter föreningarna sköta mera själva. Vissa 
kom muner försöker även att lägga över hela driftsansvaret på 
förening arna. 

Avtal med kommunen 
När föreningen tar över driftsansvar eller ägande av en anläggning 
från kommunen ska det alltid finnas ett skriftligt avtal. Avtalet bör 
innehålla följande: 

•  Vad anläggningen exakt består av. 
•  Klart uttalade gränser, illustrerade med exempelvis en karta. 
•  Avtalstid – uppsägningstid. Detta kan vara angeläget vid lång

siktiga satsningar. 
•  Syn/besiktning före och efter avtalstiden. Protokoll ska alltid 

skrivas. 
•  Ersättning: Ska föreningen betala något till kommunen? 
•  Vad som ingår i driftsansvaret. Ska föreningen stå för underhåll, 

stora reparationer mm? 
•  Kommunala driftsbidrag: Kan föreningen få sådana? Bygger de 

ekonomiska kalkylerna på att dessa driftsbidrag alltid betalas ut? 
Vad händer om bidragsnormerna ändras? 

•  Uthyrning till andra föreningar. Vem bestämmer om detta? 
Vem tar hyresintäkterna? 

•  Avgifter för uthyrning. Vem fastställer priserna? 
•  Reklamplatser. Vem säljer dessa? Reklamskatt? Bygglov? 
•  Ny, till och ombyggnad. Kan föreningen göra detta utan kommu

nens medgivande? 
•  Investeringar. Krävs investeringar i framtiden? Vem betalar? 
•  Överlåtelse. Får föreningen överlåta anläggningen och i så fall på 

vilka villkor? 
•  Försäkring. Vem ansvarar för försäkringsskyddet? 

Budget – kalkyl 
Innan föreningen tar över driftsansvaret måste man ta reda på de 
driftskostnader som finns. Är kommunen avtalspart, kan ni säkert 
få en redovisning över kostnader och nedlagda timmar. Glöm inte 
utgifter som kan ha belastat ett annat kostnadsställe i kommunens 
redovisning. 

En marginal bör finnas i kalkylen som täcker upp kostnader för 
oför utsedda händelser, exempelvis pannhaveri mm. 
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Hyra lokal 

Att hyra lokal istället för att köpa eller bygga en egen anläggning 
kan ha vissa fördelar: 

•  Föreningen vet på förhand vad det kostar. 
•  Man kan sluta hyra när man vill. Man måste dock beakta upp 

sägningstiden. 

Nackdelen med att hyra är bland annat att föreningen kan bli upp
sagd eller att hyran höjs kraftigt. Möjligheten till ombyggnationer och 
reparationer kan också begränsas om man hyr. En förening är ju inte 
intresserad av att lägga ned pengar på en ombyggnad om man inte vet 
hur länge man kan hyra eller om kontraktet snart går ut.

Bygga själv
Ideella arbetstimmar 
En del föreningar väljer att uppföra byggnader själva. Genom att 
ideella arbetstimmar utnyttjas kan byggkostnaden hamna på en 
rimlig nivå. En huvudansvarig för byggnation bör utses. Denne bör 
ha erfarenhet av byggnadsverksamhet. Innan ett bygge påbörjas 
kan det vara bra att samla medlemmarna för information. Där kan 
med lemmarna få teckna sig för hur många arbetstimmar de kan 
ställa upp med. På så vis kan man bedöma hur stor den ideella 
insatsen kan bli.

Ordentlig kalkyl 
En marginal ska alltid finnas i kalkylen. Det blir alltid dyrare än 
man tror. Anlita gärna någon byggkunnig vid kalkyl eringen. Om 
byggnationen läggs ut på entreprenad görs detta lämp ligen genom 
ett fastpris eller ett takpris vid löpande timdebitering. 

Se till att ha följande klart innan bygget påbörjas: 

•  bygglov med detaljerade ritningar 
•  ekonomisk kalkyl 
•  eventuellt sökta bidrag 
•  förteckning över utlovade ideella arbetstimmar 
•  offerter från stora leverantörer 
•  finansieringsplan och plan över kapitalbehovet. 

Byggkommitté
Se till att hålla byggmöten med jämna mellanrum för att kontrollera 
att byggtid och kostnadsram kan hållas. Lämpligen utser styrelsen 
en byggkommitté som ansvarar för byggnationen. Minst en styrelse
representant bör finnas i denna kommitté. 
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Finansiering
Till fast egendom (bygg nader, mark mm) bör det inte vara så svårt 
att få lån i banken. Som säkerhet tar kreditgivaren en fastighets
inteckning som ger för tur till fastighetens värde om föreningen 
hamnar på obestånd.

En fastighetsinteckning kostar 2 procent på det uttagna beloppet. Vid 
upp låning ordnar oftast kreditgivaren ansökan om fastighetsinteck
ning. Observera att det inte går att inteckna byggnader som ligger på 
annans mark (ofri grund). En byggnad som föreningen bygger på en 
arrendetomt eller på kommunens mark kan alltså normalt inte 
belånas utan att markägaren lämnar en fastighetsinteckning, och det 
kan föreningen knappast räkna med. Inte heller kan anläggningar 
såsom elljusspår eller slalombackar på annans mark intecknas.

Bidrag
Det kan finnas bidrag att söka för bygg nationer: 

•  kommunala bidrag (kontakta fritidsavdelningen i din kommun) 
•  stiftelser (kontakta länsstyrelsen om eventuella stiftelser och 

fonder som kan ge bidrag till föreningens typ av investering)
•  riksförbund (kontakta ditt riksförbund).

Observera att bidrag måste sökas i god tid före planerad investering.

Medlemslån
Många anläggningar har helt eller delvis finansierats genom så 
kallade medlemslån. Ett sådant lån innebär att de medlemmar som 
ställer upp, tar ett lån på banken som sedan sätts in i föreningen. 
Medlemmen betalar sedan räntan på detta lån.

Syftet är oftast att lånet ska återbetalas av föreningen. I ett sådant 
läge är det tveksamt om räntan verkligen är avdragsgill för medlem
men. Vid en skattekontroll kan Skatteverket hävda att den rätta 
lån tagaren egentligen är föreningen och därmed betraktas betal
ningen till banken som en icke avdragsgill medlemsavgift för medlem
men. Det är viktigt att föreningen i samband med lånen skriftligen 
infor merar låntagarna om att de faktiskt är personligen betal nings
ansvariga för lånen om föreningen inte skulle klara av att betala dem. 

■■ Rättsfall: RÅ 1979 Aa 67 och RA 1984 1:39 om lån till en sportklubb respektive 
båtklubb där räntorna ansågs vara icke avdragsgilla medlemsavgifter. 

JAK
JAK Medlemsbank erbjuder speciella stödsparprojekt som gör att 
människor kan låta sina pengar arbeta för den egna hembygdens 
utveckling och framtid eller för att stödja ett speciellt projekt som 
man tycker är intressant och viktigt.
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Du sparar dina pengar på ett stödsparkonto hos JAK och överlåter spar-
poäng och lånemöjlighet till det stödsparprojekt som du tycker är intressant. 
Ditt sparande ger direkt möjlighet till räntefritt lånekapital för just ditt 
stödsparprojekt.

Du får ingen ränta på pengarna. Din återbäring blir istället att pengarna gör 
nytta för din bygds eller ditt projekts utveckling.

Stödspar är främst avsett för långsiktigt sparande, men även mer kort-
siktigt sparande gagnar stödsparprojekten. Du löper ingen risk att bli av med 
dina pengar. JAK har samma statliga insättningsgaranti som andra banker.

www.jak.se

Köpa fastighet

Att köpa en fastighet kan många gånger vara ett ekonomiskt för
månligare alternativ, framför allt om fastighetspriserna är låga.

Äga en fastighet 
En förening är en juridisk person och kan därmed äga en fastighet 
(fast egendom). Det krävs att föreningen har ett organisationsnum
mer, stadgar, styrelse och att besluten dokumenteras genom styrelse
protokoll. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Att bilda en ideell 
förening. 

Köpekontrakt 
När en förening köper en fastighet upprättas ett köpeavtal mellan 
köparen och säljaren. Ett köpeavtal måste innehålla 

•  säljarens namn, adress och person eller organisationsnummer 
•  köparens namn, adress och organisationsnummer 
•  fastighetens beteckning och kommun 
•  köpeskillingen med både siffror och bokstäver 
•  förklaring att köpeskillingen är betald och att fastigheten överlåts 

på köparen 
•  ort och datum samt underskrift av köpare och säljare samt eventu

ellt säljarens make 
•  bevittning av två personer. Dessa får inte stå i nära relation till 

köpare eller säljare. 

Ibland skänks fastigheter till en förening. För att registrera lagfart 
krävs ett gåvoavtal med samma innehåll som köpebrevet, dock utan 
någon köpeskilling. När en förening ärver en fastighet används 
bouppteckningen och testamentet som underlag för lagfartsregistre
ringen. Läs om detta i kapitlet Arv, testamente, gåva.

https://www.jak.se
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Protokollförda beslut
Köp och försäljning av fastigheter i en förening ska föregås av ett 
protokollfört styrelsebeslut. Det är absolut att rekommendera att 
föreningsstämman är med och beslutar.

Ansvaret
Styrelsen ansvarar för att förvaltningen av fastigheten sköts ordent
ligt. Ibland kan det vara bra att tillsätta en särskild kommitté i 
före ningen som enbart sköter om fastigheten. Denna kommitté bör 
bestå av yrkeskunnigt folk. Bokföringen bör också läggas upp på ett 
sådant sätt att man kan utläsa kostnaderna och intäkterna på 
föreningens fastigheter. 

Skattereglerna för fastigheter beskrivs närmare i kapitlet Skatte
regler – fastigheter.

Elljusspår, skidbackar, mm 

Elljusspår och skidbackar är exempel på anläggningar som en 
idrottsförening kan uppföra på annans mark. Ofta arrenderar 
före ningen marken där elljusspåret dras. Det händer att markägaren 
och föreningen blir osams och att markägaren säger upp arrende
avtalet. 

Elljusspår kan inte genomföras med tvång 

Kalix kommun ville dra ett elljusspår över en skogsfastighet och ansökte 
hos fastighetsbildningsmyndigheten om anläggningsförrättning för att 
skapa ett servitut till förmån för kommunens fastighet. Ägaren till skogs-
fastigheten överklagade beslutet och fick rätt i Högsta Domstolen. 

Ett tvångsservitut kan genomdrivas för att tillgodose en fastighets behov av 
väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten. Ett elljusspår 
kan inte betraktas som en sådan väg i anläggningslagens bemärkelse.

(NJA 1985 s 676) 

Ovanstående rättsfall visar på svårigheten att tvångsvis genom
driva ett servitut om markägaren säger upp avtalet. Därför bör 
föreningen redan innan anläggningen påbörjas se till att man får 
tillgång till ett servitut på marken som används för anlägg ningen. 
Detta servitut inrättas genom en frivillig överenskommelse med 
fastighetsägaren enligt reglerna i fastighetsbildningslagen.

Om föreningen inte har ett ordentligt avtal, gärna med lång löptid, 
riskerar föreningen att stora investeringar plötsligt kan bli utan 
värde då marken återställs.
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Obestånd och konkurs är knappast det första man tänker på när det 
gäller ideella föreningar, men det förekommer att föreningar hamnar 
i denna situation och då är det viktigt att veta vad som gäller.

Orsaken till dålig ekonomi brukar vara en ogrundad optimism när 
det gäller sponsorintäkter och inkomster från entrébiljetter till olika 
arrangemang, samt att lönekostnader skenar iväg.

Inget personligt ansvar
I en ideell förening har styrelsen eller medlemmarna normalt inget 
ansvar för föreningens skulder. Du kan läsa mer om detta i kapitlet 
Ansvaret i en ideell förening.

Kan leda till konkurs 
Det är ofta en fordringsägare som påtalar att en förening är på 
obestånd. Fordringsägare (borgenärer) kan vara långivare, leveran
törer, Skatteverket och andra som inte får betalt i tid eller miss
tänker att de inte alls kommer att få betalt. De kan då antingen 
förhandla om en avbetalningsplan eller ett ackord eller ta hjälp av 
Kronofogde n för att få betalt. Slutligen kan det också bli tal om en 
konkursansökan om de andra möjligheterna inte leder någon vart.

Det kan också vara någon styrelseledamot som konstaterar eller 
misstänker att föreningen är på obestånd. För att styrelsen ska få 
ställa in föreningens betalningar får det inte enbart vara fråga om 
något tillfälligt problem. Styrelsen kan också själv begära före
ningen i konkurs om det verkligen rör sig om obestånd och ni inte 
tror på någon framtida förbättring.

Obestånd eller inte? 
Att bedöma om föreningen verkligen är på obestånd kan vara svårt, 
eftersom flera omständigheter spelar in. I det här sammanhanget är 
det lätt att blanda ihop obestånd med andra situationer.

Illikviditet kallas det om föreningen saknar likvida medel som 
kassa eller bankmedel. Det kan då finnas andra tillgångar som 
snabbt kan förvandlas till kontanter för att betala skulderna. 
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Om skulderna är större än tillgångarna, kallas det insufficiens. 
Detta behöver inte vara samma sak som obestånd om skulderna är 
långfristiga.

Ibland kan flera faktorer samtidigt göra att föreningen är på obe
stånd. Ställer styrelsen in betalningarna eller om det nyligen visat 
sig att föreningen saknat utmätningsbara tillgångar vid en utmät
ning utgår intressenterna från att föreningen är på obestånd.

Företagsrekonstruktion 
Om föreningen bedriver näringsverksamhet kan styrelsen ansöka 
om företagsrekonstruktion för föreningen.

Under rekonstruktionen får föreningen hjälp av en rådgivare, som 
tingsrätten utser, med att undersöka möjligheterna för föreningen 
att fortsätta bedriva verksamheten och om det finns förutsättningar 
för föreningen att träffa överenskommelser med fordringsägarna. 

Betalningsinställelse
Om styrelsen misstänker att föreningen är på obestånd kan den 
med dela att betalningarna ställs in. Orsaken är oftast att likvida 
medel saknas för tillfället. Styrelsen kan då behöva lite andrum för 
att tänka igenom situationen. Det är viktigt att inte gynna vissa 
ford ringsägare före de andra. Det är förbjudet, kallas borgenärsbrott 
och kan leda till personligt betalningsansvar för den som ligger 
bakom en sådan utbetalning.

Det finns ingen lag som tar upp begreppet betalningsinställelse utan 
reglerna som gäller har formats under årens lopp genom praxis. 

Officiell eller tyst 
En betalningsinställelse kan antingen vara officiell, dvs när före
ningen meddelar fordringsägarna, eller tyst, när föreningen helt 
enkelt slutar betala på grund av ekonomisk oförmåga. 

Vid en officiell betalningsinställelse skickar styrelsen en skrivelse 
till alla kända fordringsägare där man talar om att föreningen 
ställer in sina betalningar för att om möjligt rekonstrueras. De 
myndigheter som berörs, exempelvis Skatteverket, ska också infor
meras direkt om betalningsinställelsen.

Ordnade former 
Det är viktigt att allt sköts i ordnade former, gärna med hjälp av 
någon kunnig redovisningskonsult eller en jurist. Det måste snabbt 
tas ett beslut om vad som ska hända med föreningens verksamhet.
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Syftet med betalningsinställelsen är att frysa skulderna på en viss 
nivå. Det betyder att inga gamla skulder betalas förrän vid ett 
ackord eller en konkurs eller när föreningen får ekonomisk möjlighet 
att börja betala igen. På så vis gynnas ingen speciell fordringsägare, 
utan alla likställs. För att driften ska kunna fortsätta även under 
betalningsinställelsen måste allt som köps in efter den tidpunkten 
betalas kontant. Rent praktiskt innebär allt detta att betalnings
inställelsen inte kan vara särskilt länge, kanske bara några dagar 
eller några veckor.

Betalningsinställelsen kan ta slut på flera sätt: 

•  genom att skulderna betalas och föreningens verksamhet drivs 
vidare 

•  genom ett ackord
•  genom en företagsrekonstruktion (gäller endast näringsdrivande 

föreningar) 
•  genom en konkursansökan.

Ackord

Ackord innebär att föreningens fordringsägare avstår från en viss 
del av sina fordringar för att föreningen ska komma på fötter och i 
ekonomisk balans igen. Det vanligaste är att alla skulder skrivs ner 
till hälften eller till en fjärdedel. 

Ett ackord inleds ofta med en betalningsinställelse för att fören
ingen ska få den tid som behövs för att genomföra ackordet. Annars 
finns risken att fordringsägarna ansöker om utmätning eller kon
kurs för att sätta press på föreningen. 

Det är också vanligt att en god man (vanligen en advokat) tillsätts 
för att konkurs och utmätningsansökningar ska undvikas. 

Underhandsackord
Underhandsackord är en frivillig ackordsuppgörelse med en eller 
flera fordringsägare (borgenärer). Det finns inga formkrav på hur en 
sådan uppgörelse ska se ut, utan det är upp till de inblandade att 
komma överens.

För att ett underhandsackord ska lyckas kan det ofta behövas någon 
utomstående som ser över tillgångar och skulder och som sitter med 
och förhandlar. Det ska då vara en person som alla inblandade har 
förtroende för, så att ingen part behöver misstänka att den kan bli 
missgynnad.
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God man
Ofta tillsätts en god man för utredning och förhandling enligt 
ackords lagen för att allt ska gå rätt tillväga. För att få en god man 
förordnad ansöker styrelsen hos tingsrätten på föreningens hemort. 
Han eller hon ska förutom utredning och förhandling dessutom ta 
ställning till om underhandsackordet ska gå vidare till ett offentligt 
ackord. 

Förordnandet för den gode mannen tar slut om inte en ansökan om 
offentligt ackord kommer in till tingsrätten inom två månader från 
det att han eller hon tillsätts. Under den tiden kan naturligtvis i 
bästa fall en uppgörelse om underhandsackord redan ha gjorts så att 
den gode mannens uppdrag automatiskt tar slut.

Konkurs

Efter obeståndet
Om föreningen hamnar på obestånd finns det olika alternativa 
händelseutvecklingar: 

•  Föreningen kan resa sig av egen kraft genom ett uppsving i verk
samheten, genom högre inkomster eller lägre utgifter. 

•  Föreningen gör en ackordsuppgörelse med fordringsägarna.
•  Föreningen ordnar fram pengar på något sätt.
•  Föreningen avvecklas genom en konkurs.

Konkurs enda möjligheten ibland 
Hur konkursen ska gå till och hur eventuella tillgångar ska delas ut 
bestäms i konkurslagen och i konkursförordningen. Det här ger 
ford ringsägarna mer lugn och ro under arbetet med konkursen 
eftersom reglerna ser till att ingen part missgynnas.

Skulle föreningen försättas i konkurs används samtliga tillgångar 
i föreningen för att betala skulderna. 

Genom förmånsrättsordningen som prioriterar vissa fordringsägare, 
t ex panthavare, är det i många fall lönlöst att bara försöka få betalt 
genom utmätning eftersom det ofta inte finns någon egendom att ta. 
Det mesta är redan pantsatt genom pantbrev i fastigheten eller på 
annat sätt undantaget från den utmätningsbara egendomen. För att 
kunna få betalt återstår då bara en ansökan om konkurs.

Egen konkursansökan 
En konkursansökan kan göras av en fordringsägare (borgenär) eller 
av föreningen själv (gäldenär) genom styrelsen. Ansökan lämnas in 
till tingsrätten som kör till den kommun där föreningen har sitt säte. 
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Rätten ska efter att den fått in ansökan ta ställning till om före
ningen verkligen är på obestånd och om föreningen ska försättas 
i konkurs. Om styrel sen själv lämnar in ansökan finns det ingen 
anledning att anta att föreningen inte är på obestånd, och därmed 
blir den mer eller mindre automatiskt försatt i konkurs. 

Konkursansökan från fordringsägare 
Om en fordringsägare lämnar ansökan om konkurs måste denne 
bevisa att föreningen är på obestånd. Om något av följande villkor 
är upp fyllt anses föreningen automatiskt vara på obestånd och 
rätten kan besluta om konkurs: 

•  Om föreningen saknat utmätningsbara tillgångar vid en utmät
ningsförrättning (så kallad SUTförrättning) inom de senaste 
sex månaderna före konkursansökan.

•  Om styrelsen lämnat meddelande om betalningsinställelse, t ex 
genom en skrivelse till fordringsägarna.

•  Om föreningen har fått en betalningsanmaning där det står att en 
konkursansökan kan följa om betalning uteblir och föreningen 
ändå inte betalar. Detta är ett bevis på obestånd om konkurs
ansökan görs inom fyra veckor från betalningsanmaningen. Det 
måste dock vara helt klart att föreningen låter bli att betala på 
grund av att den är på obestånd och inte av något annat skäl, t ex 
att man inte är över ens om hur stor skulden är.
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Ombildning är inte möjlig 
Det är inte alldeles enkelt att lägga ner en ideell förening. Här är en 
kortfattad beskrivning av hur det går till. Observera att man inte 
kan ombilda en ideell förening till exempelvis en ekonomisk före
ning. Den ideella föreningen måste i så fall först läggas ner, och den 
ekonomiska föreningen nybildas. 

Föreningsstämman beslutar 
Till att börja med måste föreningsstämman fatta beslut om nedlägg
ning. I de flesta föreningar ska ett sådant beslut fattas på två på 
varandra följande föreningsstämmor, ofta med någon form av 
kvalificerad majoritet, exempelvis att minst två tredjedelar av de 
närvarande ska rösta för beslutet. Detta ska framgå av stadgarna.

I beslutet ska ett visst slutdatum anges, oftast den sista dagen i det 
aktuella eller kommande räkenskapsåret.

Fördelning av överskottet 
Före avslutsdagen ska tillgångarna avyttras och skulderna betalas. 
Förhoppningsvis återstår då endast en påse pengar. Dessa ska 
normalt fördelas mellan dem som var medlemmar på beslutsdagen, 
men stadgarna kan föreskriva att överskottet exempelvis ska gå till 
någon annan organisation.

Slutstämman 
På den sista föreningsstämman efter avslutsdagen beslutas att 
fast ställa den slutliga balansräkningen och om ansvarsfrihet för 
styrel sen. Någon ny styrelse väljs inte, utan den gamla styrelsen får 
sitta kvar tills överskottet fördelats, en avregistreringsanmälan 
lämnats till Skatteverket (och Bolagsverket om föreningen är regi
strerad där), bankkonton är avslutade mm. Registrerade trossam
fund avregistreras hos Kammarkollegiet.

Revisorerna får också sitta kvar och granska att avslutet gjorts 
korrekt. Någon ytterligare föreningsstämma blir det inte, utan 
funktionärerna avgår när allt är klart. Om allt är okej, bör revisor
erna kunna accep tera detta. 
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Medlemmarna 
Medlemmarna kvarstår tills den sista föreningsstämman är avslutad. 
De ska ju ta några beslut då. Någon medlemsavgift för det nya 
(påbörjade) verksamhetsåret tas inte ut. Föreningen ska ju inte ha 
vare sig inkomster eller utgifter under detta sista år. Annars tar det 
hela aldrig slut. Eventuella utgifter för kallelse, lokalhyra, förtäring 
under den kommande stämman mm bör beräknas och kostnadsföras 
på avslutsdagen. Någon styrelseledamot får ansvara för att dessa 
utgifter betalas.

Den del av överskottet som en medlem får ut, beskattas med 30% 
skatt i inkomstslaget kapital. Beloppet betraktas skattemässigt som 
utdelning. Eventuella insatser (ovanligt i ideella föreningar) som 
medlemmen har betalat minskar det skattepliktiga överskottet. 
Årliga medlemsavgifter betraktas inte som insatser.

I slutet av kapitlet Skatteregler – sammanfattning, finns ett rätts
fall om beskattning av utskiftning till underpris. För att en allmän
nyttig förening ska bli skattemässigt gynnad får tillgångarna vid 
upplösningen inte tillfalla medlemmarna, utan ska gå till en annan 
skattebefriad organisation, välgörande ändamål eller liknande.

Du kan läsa mer om detta i kapitlet Föreningens stadgar. 

■■ Inkomstskattelag (1999:1220) 42 kap 18 § 

Protokoll 
En intressant fråga är vad man ska göra med protokoll, räkenskaper 
mm när föreningen läggs ner. Ett alternativ är att någon i styrelsen 
får i uppdrag att arkivera dokumenten en viss tid. Eller också kanske 
det finns någon annan förening med liknande verksamhet som kan 
tänka sig att ta hand om materialet.

Självdöd 
Det är inte ovanligt att föreningar tynar bort och självdör utan 
några formaliteter. I en liten förening med blygsamma tillgångar 
medför detta knappast några problem.
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Skattereglerna för anställda är omfattande, och vill du veta mer än 
det vi presenterar i det här kapitlet rekommenderar vi vår bok 
ANSTÄLLDA.

I princip är alla kontanta ersättningar från föreningen till medlem
mar och anställda skattepliktiga. Ersättningar som betalas ut i form 
av varor, fri bostad, bil eller presentkort i stället för kontant betal
ning är också skattepliktiga. Varorna och förmånerna värderas efter 
marknadsvärdet, dvs vad varan eller förmånen kostar ute i handeln. 

Fri eller subventionerad kost 
Om föreningen betalar för mat är detta en skattepliktig kostförmån. 
Om föreningen står för måltider i samband med matcher, tränings
läger mm, är detta skattepliktig förmån. Om den anställde betalar 
något belopp till föreningen ska eventuellt förmånsvärde minskas 
med samma belopp. Kosten är inte skattepliktig om måltiden avser 
repre sentation. Inte heller om det handlar om fika eller liknande.

Intern representation
Med intern representation menas exempelvis 

•  informationsmöten 
•  planeringskonferenser där verksamheten planeras. 

Mötena ska vara interna och får inte hållas med för täta mellan rum 
om de ska räknas som intern representation (absolut inte så tätt som 
varje eller varannan vecka). Måltiderna ska också hållas gemensamt 
med alla deltagare. Personer som deltagit i representa tionen ska 
noteras på verifikationen som bokförs.

Extern representation
Med extern representation menas måltid mm i samband med affärs
förhandlingar. Personer som deltagit i representationen ska noteras 
på verifikationen som bokförs. Var försiktig med representation i en 
ideell förening, särskilt med vin och sprit. Om föreningen bedriver 
näringsverksamhet och representationen är ett led i denna, gäller 
nya avdragsregler från 1 januari 2018. Läs mer om detta i vår bok 
REPRESENTATION. 
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Schablonbelopp för kostförmån 
För kostförmån gäller schablonvärden per måltid, se aktuellt belopp 
på vår hemsida www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten.

Fri eller subventionerad bostad
Om föreningen betalar någons bostad får den som bor där skatta för 
för mån av fri bostad. Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och 
preliminärskatteavdrag gäller schabloner, se aktuella värden på vår 
hemsida under www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten. Värdet 
den anställde ska deklarera och beskattas för är dock den mark
nadsmässiga hyran.

Fri semesterbostad
Om föreningen håller med fri semesterbostad ska detta beskattas. 
Det marknadsmässiga värdet ska ligga till grund för beskattningen 
i den anställdes deklaration, men även vid beräkning av arbets
givaravgifter och preliminärskatteavdrag. Saknas marknadsvärde 
kan dock schablonvärden användas, se aktuella värden på vår 
hemsida under www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten. 

Helt eller delvis fri bil
Om någon har förmånen att förfoga fritt eller delvis fritt över en bil, 
uppkommer bilförmån. Bilförmånsreglerna är omfattande och 
tämligen krångliga och vi går inte in på dessa i den här boken. 
Du kan läsa mer om detta i vår bok  FÖRMÅNER. 

Skattefria förmåner
Föreningen kan ge de anställda följande förmåner skattefritt: 

•  kollektiva gruppliv och gruppsjukförsäkringar eller motsvarande 
försäkringsskydd 

•  fri reseförsäkring som avser skydd under tjänsteresa 
•  fria arbetskläder
•  julgåvor av mindre värde
•  jubileumsgåvor 
•  minnesgåvor vid högtidsdag, vid 50 eller 60årsdag eller när den 

anställde slutar. En skattefri minnesgåva får bara ges en gång 
under anställningstiden samt när den anställde slutar. 

•  personalvårdsförmåner (t ex fritt fika och motion)
•  fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa
•  fri frukost vid övernattning på hotell vid tjänsteresa
•  vaccinationer som behövs i samband med tjänsteresor 
•  rehabilitering (sjukgymnast mm)
•  arbetsredskap 
•  utbildning i vissa fall 

https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
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För aktuella gränsbelopp för jul, jubileums och minnesgåvor, se 
www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten. 

Kostnadsersättningar
Ofta betalas det endast ut kostnadsersättningar från före ningarna. 
Exempel på sådana är 

•  bilersättning 
•  traktamente 
•  telefonersättning 
•  ersättning för småutgifter som frimärken och kuvert, tvätt mm
•  ersättning för träningskläder, skor mm. 

Bilersättning
Bilersättning kan indelas i två olika typer av ersättningar: 

•  ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor) 
•  ersättning för resa i tjänsten (tjänsteresor). 

Arbetsresor
Ersättning för resa mellan bostad och arbetsplats betraktas som lön 
vilket dessutom även kan medföra arbetsgivaravgifter (se halva 
pris basbeloppsregeln nedan).

Den som har fått ersättning för resa mellan bostad och arbetsplats får 
dra av 18,50 kr/mil i sin deklaration. För att få någon minskning på 
skatten krävs minst 595 mil, eftersom de första 11 000 kronorna inte 
ger något avdrag i privatdeklarationen. Observera att man får lägga 
ihop samtliga arbetsresor, även de som man har i sitt ordinarie arbete. 

Såsom arbetsplats räknas ordinarie verksamhetsort, t ex idrotts
platsen för en tränare/spelare.

Du hittar de aktuella beloppsuppgifterna på vår hemsida  
www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten.

Resor i tjänsten
Ersättning för resor utanför den ordinarie verksamhetsorten/
tjänste stället räknas som tjänsteresor. 18,50 kr/mil är skattefritt för 
resa med bil. Eventuellt överskjutande belopp räknas som lön. Resor 
med något annat färdsätt ger rätt till avdrag med verklig kostnad.

Du hittar de aktuella beloppsuppgifterna på vår hemsida  
www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten. 

Det är viktigt att spara kvitton eftersom Skatteverket kan be att få 
se dem vid deklarationsgranskningen.

https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
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Tjänsteresor med bil ska kunna visas med en ordentlig reseräkning. 
I den ska följande finnas med: 

•  datum för avresa och hemkomst 
•  ändamålet med resan 
•  resmål 
•  antal kilometer.

Du kan läsa mer om detta i vår bok AVDRAG.

Traktamente
Traktamente är ersättning för att täcka ökade levnadskostnader 
i samband med tjänsteresor utanför den ordinarie verksamhets
orten. Detta ställe måste ligga minst 50 km utanför både bostaden 
och verksamhetsorten för att den anställde ska få avdrag i deklara
tionen. Dessutom måste resan vara förenad med övernattning. 

Helt traktamente är 230 kr och för halvt trakta mente 115 kr. Halva 
dagar är dagar med avresa kl 12.00 eller senare respektive hem
komst senast kl 19.00. 
Du hittar de aktuella traktamentsbeloppen på vår hemsida  
www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten.

Exempel:

Avresa måndag kl. 08.00 och hemkomst torsdag kl. 15.00.

Måndag helt traktamente 230 kr

Tisdag helt traktamente 230 kr

Onsdag helt traktamente 230 kr

Torsdag halvt traktamente 115 kr

Summa traktamente 805 kr

Den del av ersättningen som är högre än dessa schablonbelopp eller 
som inte uppfyller kraven, räknas som lön. Det är arbetsgivar
avgifter på dessa överstigande belopp.

Helt traktamente förutsätter att mottagaren står för samtliga 
kost nader utom logi. Om föreningen bekostar viss kost, ska trakta
mentet redu ceras, se aktuella belopp på vår hemsida under  
www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten.

Traktamentet ska kunna styrkas med ordentligt underlag (reseräk
ning). I denna ska det finnas uppgift om

•  avresedag och hemkomstdag med klockslag 
•  resmål 

https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
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•  ändamålet med resan 
•  avståndet till orten (mer än 50 km). 

Om tjänsteresan är längre än tre månader gäller lägre belopp.

Övriga kostnadsersättningar
Med övriga kostnadsersättningar menas ersättning för att täcka den 
anställdes kostnader. Den anställde får sedan dra av motsvarande 
kostnader i sin deklaration. Enklast är det om kostnaden betalas och 
bokförs direkt i föreningen så slipper man gå via mottagarens 
deklaration. De första 5 000 kr av mottagarens kostnader är inte 
avdragsgilla i privatdeklarationen.

Observera att bilersättning och traktamente redovisas på ett annat 
sätt (se ovan). Övriga kostnadsersättningar är t ex 

•  telefonersättning 
•  skobidrag 
•  representationsersättning 
•  ersättning för träningskläder 
•  tvättersättning. 

Tips: 

För att få reda på hur Skatteverket ställer sig, kan föreningen göra ett 
öppet yrkande i samband med arbetsgivardeklarationen. ”Under den 
månad som arbetsgivardeklarationen avser har föreningen, förutom 
sedvanliga löner, betalat ut 400 kr i ospecificerad kostnadsersättning till 
kassören för dennes utgifter för papper, dator mm. Detta belopp är inte 
medtaget som underlag för arbetsgivar avgifter och preliminärskatt.” 

Om Skatteverket inte accepterar detta, får föreningen rätt snart ett 
med delande om detta.

Observera dock att det inte därmed är säkert att Skatteverket godkänner 
kassörens inkomstdeklaration, så han eller hon bör också göra ett öppet 
yrkande i sin deklaration.

Arbetsgivaravgifter
Föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på löner och förmåner. 

Om lönen till en anställd är mindre än 1 000 kr sammanlagt under 
kalenderåret behöver föreningen inte betala några socialavgifter på 
dennes lön. Det blir alltså billigare att betala 999 kr vardera till två 
personer än 1 998 kr till en.

Ibland kan beloppet vara högre utan socialavgifter, näm ligen när 
halva prisbasbeloppsregeln används (se sist i detta kapitel).



196 | 

Skatteregler för anställda 

Arbetsgivaravgifternas nivå beror på den anställdes ålder – den som 
är fyllda 65 år eller mer vid årets ingång omfattas av lägre arbets
givaravgifter. Se aktuella värden på vår hemsida under www.blinfo.
se, välj Faktabanken i sidfoten. 

Regionalt stöd
I vissa glesbygdsområden, främst i norra Sverige, får arbetsgivare 
ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna. 

Särskild löneskatt
Om föreningen betalar pensionskostnader för någon anställd, ska 
särskild löneskatt betalas in med 24,26%. Underlaget för löne skatten 
på pensionskostnader ska tas upp på deklarationen, även för före
ningar som är skattebefriade.

Denna löneskatt debiteras av Skatteverket på föreningens slut skatte
besked.

Preliminär skatt 
Föreningen måste dra skatt på utbetalda löner och förmåner om 

•  den som får ersättningen har Askattsedel eller ingen skattsedel 
alls och

•  beloppet är minst 1 000 kr per mottagare och år. 

På ersättningar till idrottsutövare som får högst ett halvt prisbas
belopp under året, behöver föreningen inte dra någon skatt. Läs mer 
om detta senare i kapitlet.

Beräkning av skatteavdraget 
Om föreningen är huvudarbetsgivare (dvs betalar ut den största 
delen av den anställdes lön) räknar du ut skatteavdraget enligt en 
preliminärskattetabell. Då föreningen i de flesta fall inte är huvud
arbetsgivare, ska avdrag göras med 30% på den skattepliktiga 
ersättningen.

Föreningen ska göra ett högre skatteavdrag än 30% om mottagaren 
begär det. Lägre avdrag än 30% får göras om Skatteverket har 
beslutat om jämkning med lägre belopp.

Om föreningen inte drar av och betalar in skatten för den anställde, 
kan föreningen bli betalningsskyldig.

F-skatt
Fysiska personer (människor) och juridiska personer (företag) som 
bedriver näringsverksamhet kan ha en Fskattegodkännande. Något 
avdrag för skatt behöver då inte göras. Inte heller behöver arbets
givaravgifter redovisas på dessa ersättningar. Observera dock att 

https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
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detta bara gäller personer som har företag och utför uppdrag åt 
föreningen. En anställd i föreningen kan aldrig åberopa sitt Fskatte
godkännande, som denne har för någon annan verksamhet.

Föreningen betalningsskyldig 
Om föreningen inte ser till att personen har angett på fakturan eller 
på offerten eller liknande att han eller hon har Fskattegodkänn
ande och om den som fått ersättningen inte sköter sina betalningar 
till Skatte verket, riskerar föreningen att bli betalningsskyldig för 
det belopp som borde dragits som preliminärskatt. Föreningen kan 
även bli betalningsskyldig för arbetsgivaravgift som vid överens
kommelse med mottagaren skulle ha ingått i priset.

Kontrolluppgifter
En förening ska lämna kontrolluppgift om den betalat ut skatte plik
tiga ersättningar eller förmåner på 100 kr eller mer.  Från 1 januari 
2019 ska kontrolluppgifter lämnas månadsvis i och med att arbets
givardeklarationen är individuell. Detta kan du läsa om på Skatte
verkets hemsida www.skatteverket.se. 

Styrelsens ansvar 
Observera att det är styrelsens skyldighet att se till att kontroll
uppgifterna görs och att arbetsgivaravgifterna och den preliminära 
skatten för de anställda redovisas och betalas in. Sköts inte detta på 
ett riktigt sätt kan styrelseledamöterna bli personligt betalnings
ansvariga (så kallat ansvarsgenombrott).

Svarta pengar
Tyvärr förekommer det svarta pengar inom föreningslivet, inte 
minst inom idrotten. Alla personer som sitter i en styrelse bör se till 
att sådant inte förekommer, då ledamöterna har ett personligt 
ansvar. Det finns fall där enskilda styrelseledamöter blivit dömda 
för med hjälp till skattebedrägeri på grund av svarta pengar till 
spelare i idrottsföreningar. Detta har inneburit förödande ekono
miska konse kvenser för den enskilde ledamoten.

Att syssla med svarta affärer är dessutom ett svek mot alla med
lemmar som i de flesta fall arbetar helt ideellt. Om ersättning ska 
betalas ut till någon måste styrelsen kunna försvara detta inför 
medlemmar och föreningsstämma.

Kassören blir inte så sällan utsatt för påtryckningar om att tumma 
på vissa regler. Det är en fördel om styrelsen har tagit fram en 
skrift lig policyförklaring som kassören kan stödja sig på när han 
eller hon säger nej till olagliga transaktioner.

https://www.skatteverket.se
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Föreningen utför jobb 
Det förekommer att någon anlitar en ideell förening för att få något 
jobb utfört. Skattereglerna om detta kan du läsa om i avsnittet 
Utförda arbeten i kapitlet Finansiering.

Gåvor från medlemmarna
Det förekommer att man samlar in pengar från medlemmarna i en 
förening, vilka går direkt till mottagaren utan föreningskassans 
inblandning. Exempel på detta kan vara när en ordförande slutar 
eller när en busschaufför kör ideellt på någon av föreningens resor. 

Man kan ställa sig frågan om detta är en skattepliktig lön eller inte. 
Om pengarna betalats ut direkt från föreningen, är inkomsten 
tvek löst skattepliktig. Om pengarna kommer direkt från medlem
marna kan föreningen inte känna till beloppets storlek. Därför kan 
det knappast bli några arbetsgivaravgifter. Däremot ska den som tar 
emot pengarna skatta för och betala egenavgifter på dessa.

Halva prisbasbeloppsregeln

Om en idrottsförening betalar ersättning till idrottsutövare och 
ersättningen är mindre än ett halvt prisbasbelopp (motsvarar 
23 250  kr år 2019), se aktuella värden på vår hemsida under  
www.blinfo.se, välj Faktabanken i sidfoten) under kalenderåret ska 
föreningen inte betala arbetsgivaravgifter. Halva prisbasbelopps
regeln gäller även idrottsutövare som vid årets ingång fyllt 65 år.

Som idrottsutövare anses aktiva idrottsmän/kvinnor, tränare, 
lag ledare/instruktörer, domare, linjemän, materialförvaltare, 
tävlings funktionärer eller liknande funktionärer. Kanslipersonal, 
vaktmästare, ordningsvakter, styrelseledamöter eller försäljnings
personal räknas vanligtvis inte som idrottsutövare. Det går t ex inte 
att betala ut ”tränararvode” till en styrelseledamot för att före
ningen ska slippa betala arbetsgivaravgifter.

Idrottsersättningar under halva prisbasbeloppet är inte sjukpenning 
eller pensionsgrundande för mottagaren. Om det utbetalade beloppet 
(inklusive skattepliktiga förmåner) är minst ett halvt prisbasbelopp, 
ska arbetsgivar avgifter betalas på hela beloppet.

I det halva prisbasbeloppet ska inte inräknas kostnadsersättningar 
för vilka mottagaren får avdrag vid inkomstbeskattningen eller som 
inte behöver deklareras av honom eller henne.

Observera att halva prisbasbeloppsregeln endast gäller arbetsgivar
avgifterna. Beloppet är skattpliktigt för idrottsutövaren och kon
trolluppgift ska lämnas om ersättningen är på 100 kr eller mer för 
kalenderåret.

https://online.blinfo.se/Go.do?path=/factspublic
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Lön beskattas enligt kontantmetoden hos en anställd, så i vissa 
lägen kan det vara fördelaktigt att skjuta upp en löneutbetalning till 
i januari nästföljande år eller betala ut en lön i slutet av ett år 
i stället för nästkommande år. Observera att ett förskott på lön 
också betraktas som en lön.

Exempel:

Föreningen kommer överens om att en idrottsman ska få 60 000 kr 
i ersättning för en säsongs arbete. Då lönar det sig att dela upp lönen, 
så att 20 000 kr betalas ut året innan, 20 000 kr betalas ut under det 
aktuella året och 20 000 kr betalas ut året efter.

Domararvoden och kostförmån

En ishockeyklubb hade betalat domararvode till ett antal personer med 
mindre än ett halvt prisbasbelopp och därför inte betalat arbetsgivar-
avgifter. Men vid Skatteverkets granskning kom det fram att föreningen, 
förutom den ersättning som redovisats på kontrolluppgifterna, också hade 
betalat ersättning för domarnas resor mellan bostaden och matcharenan. 
Detta innebär att domarna har fått lön med ett belopp som överstiger ett 
halvt prisbasbelopp (i och med att man betraktar reseersättningen som 
lön), och att arbetsgivaravgifter därmed ska betalas.

Kammarrätten kom fram till att varje match är ett uppdrag i sig och att 
domarnas tjänsteställe därför är den plats där matchen spelas. Därför ska 
föreningens reseersättning till tävlingsdomarna ingå i underlaget för 
arbetsgivaravgifter. Men eftersom skattereglerna ansågs svårbedömda, 
slapp föreningen betala skattetillägg.

Vid Skatteverkets granskning kom det också fram att föreningen dagen 
innan match samt matchdagen tillhandahållit sina spelare och ledare en fri 
måltid. Alla dessa måltider ansåg kammarrätten inte vara intern represen-
tation, varför utgiften belades med arbetsgivaravgifter.

(Kammarrätten i Jönköping, 2010-11-02, Mål nr 185-10)

Skatteverkets syn på resor som idrottsdomare gör
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom klargjort tjänsteställets 
placering för idrottsdomare som har anlitats av olika idrottsföre
ningar. Idrottsdomaren ansågs ha utfört sina domaruppdrag åt de 
olika idrottsföreningar som arvoderat domaren, och de platser där 
matcherna spelats var tjänsteställen (HFD, mål nr 7004—700714). 
En idrottsdomare har alltså normalt sitt tjänsteställe på den plats 
där matchen eller tävlingen äger rum när hen anlitas och ersätts av 
en lokal idrottsförening eller annan arrangör för att döma i en 
match eller tävling.
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En idrottsdomare som anlitas och ersätts av ett idrottsförbund på 
riks eller distriktsnivå för att inom sitt uppdrag döma matcher eller 
tävlingar anses däremot normalt ha sitt tjänsteställe i bostaden och 
inte på de platser där tävlingarna äger rum. Detta gäller även om 
den lokala idrottsföreningen betalar ut en mindre del av ersätt
ningen till domaren, till exempel reseersättning. Att ett riks eller 
distriktsförbund utser vilken idrottsdomare som ska döma i en viss 
match innebär inte att domaren är anlitad av förbundet.
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Skattekonto och 
skattedeklaration

Alla som ska redovisa någon typ av skatt eller avgift till Skatte verket 
har ett skattekonto. Samtliga debiteringar, redovisningar och betal
ningar registreras på  kontot varje månad. För ideella föreningar 
gäller det vanligtvis arbets givaravgifter och avdragen preliminär
skatt.

Överskott eller underskott
Visar Skatteverkets avstämning av ett skattekonto att det är ett 
överskott på kontot kan pengarna på begäran återbetalas.

Visar avstämningen att det är ett underskott på kontot utformas en 
del av kontoutdraget som en påminnelse. Betalar inte kontohavaren 
in pengar för att täcka underskottet lämnas ärendet till Kronofogde n 
för indrivning.  Mindre underskott under en viss tid  accepteras dock. 

För kontohavare med transaktioner varje månad ska som huvud
regel ett underskott lämnas för indrivning först om det är minst 
10 000 kr, eller minst 500 kr om underskottet funnits en längre tid. 
För övriga kontohavare går gränsen vid 500 kr. Kostnadsränta 
beräknas dag för dag och endast för de dagar då det finns ett över
skott respektive underskott på skattekontot.

Betalning av skatter och avgifter
Den 12:e varje månad (den 17:e i januari och augusti) är för fallo dag 
för avdragen preliminärskatt och socialavgifter för anställda.

Kostnadsränta på skattekontot
Om inbetalningen görs för sent och det därmed blir ett  under skott 
på skattekontot, måste föreningen betala kostnadsränta till och med 
den dag då underskottet är täckt. 

Förseningsavgift vid för sent inlämnad deklaration
Om föreningens arbetsgivardeklaration inte har kommit in till 
Skatte verket i rätt tid måste föreningen betala en (icke avdragsgill) 
för seningsavgift.
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Det blir däremot ingen förseningsavgift om föreningen gör inbetal
ningen för sent. Då måste föreningen ”bara” betala kostnadsränta 
för de dagar som betalningen är försenad. 

Obs!

För att undvika förseningsavgifter, ska föreningen alltid lämna in arbetsgivar -
deklara tionen, även om föreningen för tillfället skulle sakna pengar till 
betalning av skatterna.
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Schema som visar beskattningen 
Här är ett flödesschema som översiktligt visar hur beskattning av 
rörelseinkomster fungerar i en ideell förening. Schemat är full
ständigt obegripligt tills du läst alla kapitel om skattereglerna, men 
vi har ändå valt att lägga in det i början. 
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Generella skatteregler för ideella föreningar 
Ideella föreningar beskattas på samma sätt som andra juridiska 
per soner, exempelvis aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det 
innebär att alla inkomster hör till ett enda inkomstslag, närings
verksamhet.

Föreningen är skattskyldig för alla inkomster av skattepliktig natur, 
t ex räntor, utdelningar, vinster vid avyttring av värdepapper och 
fastigheter, rörelse och fastighetsinkomster.

De skattepliktiga bruttointäkterna minus avdragsgilla kostnader, 
dvs vinsten, beskattas med 22% (statlig inkomstskatt). Föreningen 
får göra avsättning till periodiseringsfond. Föreningen får inget 
grund avdrag (det får endast skattepliktiga allmännyttiga föreningar).

Med hänsyn till att föreningar ofta har någon form av ideell verk
samhet är det vanligt att dessa också har inkomster som inte är av 
skattepliktig natur. Typiska sådana inkomster är medlemsavgifter 
samt bidrag och gåvor som är avsedda för den ideella verksamheten. 
Å andra sidan är kostnader som avser den ideella verksamheten inte 
avdragsgilla.

Från huvudregeln om skattskyldighet finns undantagsregler. Dessa 
innebär att föreningar som har ett allmännyttigt ändamål och 
dess utom uppfyller vissa andra krav blir skattskyldiga bara för vissa 
inkomster. Man säger att sådana föreningar är inskränkt skatt
skyldiga: man brukar säga att de är skattefria.

Resten av det här kapitlet berör i stort sett enbart allmännyttiga 
ideella föreningar som är inskränkt skattskyldiga. 

■■ Inkomstskattelag (1999:1220) 7 kap 7–13 §§ 

Allmännyttiga ideella föreningar
För ideella föreningar med ett allmännyttigt ändamål gäller speci
ella skatteregler. Ofta förkortar man uttrycket och säger allmän
nyttig förening. Läs i nästa kapitel om hur allmännyttiga föreningar 
definieras.

Räntor och kapitalvinster alltid skattefria 
En allmännyttig förening beskattas inte för kapitalinkomster 
(räntor och kapitalvinster). Men eftersom man efter skattereformen 
har endast ett enda inkomstslag för juridiska personer, säger man 
i lagen i stället att allmännyttiga föreningar frikallas från skatt
skyldighet för inkomst av näringsverksamhet som inte hör till 
fastighet eller rörelse. Det är alltså samma sak.
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Medlemsavgifter och bidrag 
Medlemsavgifter beskattas inte. En allmännyttig ideell förening 
kan dock inte undkomma beskattning genom att kalla något för 
medlems avgift, medan det egentligen är en avgift för en tjänst som 
föreningen tillhandahåller. En sådan dold serviceavgift kan vara 
skattepliktig.

Även anslag och bidrag från offentliga myndigheter, andra organisa
tioner eller privatpersoner är skattefria utom då anslaget eller 
bidraget är till för att täcka utgifter i en skattepliktig verksamhet.

Vissa rörelse- och fastighetsinkomster 
En allmännyttig förening kan alltså beskattas för rörelse och fastig
hetsinkomster. Om föreningen beskattas, får den ett grund avdrag på 
15 000 kr. Skattesatsen är 22%. Föreningen får göra avsättning till 
periodiseringsfond med 25% på den skattepliktiga vinsten.

Inkomster från fastigheter som tillhör föreningen och som har 
använts på ett visst sätt är skattefria. Läs mer om detta längre fram.

Skattefria är också rörelseinkomster som huvudsakligen kommer 
från en verksamhet som är ett direkt led i främjandet av den allmän
nyttiga verksamheten eller har någon annan naturlig anknytning till 
föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som 
finansieringskälla för ideell allmännyttig verksamhet.

Huvudsaklighetsprincipen
En rörelse som varken har naturlig anknytning eller är hävdinkomst 
kan anses ha ett sådant inre sammanhang med den allmännyttiga 
verksamheten att man ska göra en huvudsaklighetsbedömning. 
Om den i princip skattepliktiga rörelsen har liten omfattning (högst 
ca 25%) av hela näringsverksamheten i föreningen blir hela 
näringsverksam heten skattefri. Annars blir all näringsverksamhet 
skattepliktig, dvs även sådan som har naturlig anknytning eller är 
hävdvunnen (en sorts smittoeffekt). Detta kan vara en fördel om 
föreningen totalt sett ger underskott, men oftast är det en nackdel.

Denna princip kallas huvudsaklighetsprincipen. 

Separata förvärvskällor
All verksamhet beskattas i en enda förvärvskälla i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Men i förarbetena till skattereglerna för ideella 
föreningar har uttalats att, i avvaktan på utredning om nya skatte
regler för ideella föreningar, ska inga förändringar göras när det 
gäller skattskyldighetens omfattning för ideella föreningar. Det 
innebär att de gamla förvärvskällorna – rörelse, annan fastighet, 
jordbruksfastig het och tillfällig förvärvsverksamhet – fortfarande 
har aktualitet i föreningsbeskattningen, även i inkomstskattelagen. 



206 | 

Skatteregler – sammanfattning 

Om den i princip skattepliktiga rörelsen saknar inre sammanhang 
med den allmännyttiga verksamheten, betraktas rörelsen som en 
separat förvärvskälla som beskattas. Om den har inre sammanhang 
leder den så kallade huvudsaklighetsprincipen till att den i princip 
skattepliktiga näringsverksamheten kan bli skattefri.

Utskiftning till medlemmarna 

När en förening läggs ner finns det oftast en bestämmelse i stad
garna om vem som ska ha de kvarvarande tillgångarna. Det vanlig
aste är att någon annan ideell förening eller organisation ska ha 
alltihop.

Om det inte finns någon sådan bestämmelse ska de kvarvarande 
till gångarna skiftas ut till medlemmarna. Dessa skattar för mark
nads värdet av den utskiftade egendomen som utdelning i inkomst
slaget kapital.

■■ Inkomstskattelag (1999:1220) 42 kap 18 § 

Läs också i kapitlet Nedläggning av en ideell förening. 

Övergång från skattefri till skattepliktig 
Näringsverksamhet blir skattepliktig
Det förekommer att en ideell förening förändrar sin verksamhet 
eller sina stadgar eller förändras på något annat sätt så att före
ningen inte längre är inskränkt skattskyldig. Om föreningen då blir 
skatt skyldig för näringsverksamhet som tidigare varit skatte befriad, 
ska föreningen fastställa anskaffningsvärden och anskaffnings
utgifter på tillgångar, skulder och andra förpliktelser. Dessa värden 
ska vara underlag för avskrivningar mm. 

Marknadsvärden vid övergången 
Värderingen ska göras till marknadsvärdet vid övergången. Tidpunk
ten för inträdet ska i dessa fall anses vara ingången av det beskatt
nings år då beskattning som oinskränkt skattskyldig faktiskt görs. 
Alltså inte den tidpunkt då föreningen borde ha beskattats som 
oinskränkt skattskyldig.

■■ Skatteverkets ställningstagande 2005-04-29 Dnr 130 225117-05/111 
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Skatteberäkning

Kvittning
Underskott av skattefri verksamhet får inte kvittas mot överskott av 
skattepliktig verksamhet. I redovisningen ska därför intäkter och 
kostnader i skattefri respektive skattepliktig verksamhet hållas isär.

Grundavdrag och inkomstskatt 
En allmännyttig förening som även har skattepliktig inkomst får ett 
grundavdrag på 15 000 kr. Detta görs automatiskt av Skatteverket 
och ska alltså inte dras av i deklarationen.

Den statliga inkomstskatten är 21,4% (från 2019) till på närings
verksamhet. Dess utom får periodiseringsfonder användas för den 
beskattade närings verksamheten, på samma sätt som i t ex ekono
miska föreningar och aktie bolag,

Arbetsgivaravgifter
Läs i kapitlet Skatteregler för anställda. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader 
En ideell förening som tryggat anställdas pension genom 

•  att ha betalat avgift för tjänstepensionsförsäkring,
•  avsättning till pensionsstiftelse, eller 
•  avsättning till konto Avsatt till pensioner

ska betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna. Detsamma 
gäller om föreningen betalat ut otryggad pension. Den särskilda 
löneskatten är 24,26% av beskattningsunderlaget.

Avkastningsskatt
En ideell förening, som i balansräkningen gjort avsättning för 
pension enligt allmän pensionsplan, ska betala avkastningsskatt på 
pensions medel. Skatteunderlaget är pensionsskulden vid beskatt
ningsårets början.
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En ideell förening som uppfyller vissa krav betraktas som en 
allmän nyttig ideell förening och blir skattemässigt förmånligt 
behandlad. För att en ideell förening ska bli betraktad som allmän
nyttig ska samtliga följande förutsättningar vara uppfyllda: 

•  Ändamålskravet, dvs föreningen ska ha ett allmännyttigt ända
mål enligt stadgarna.

•  Verksamhetskravet, dvs den faktiska verksamheten ska stämma 
överens med stadgarna och i huvudsak vara allmännyttig verk
samhet.

•  Öppenhetskravet, dvs föreningen måste ha en öppen medlems
antagning.

•  Fullföljdskravet, dvs inkomsten ska användas i den allmännyttiga 
verksamheten.

Dessutom gäller att föreningen får inte tillgodose medlemmarnas 
eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.

Ideellt/allmännyttigt
Många människor förväxlar begreppen ideell och allmännyttig. 
Ordet ideell i ideell förening behöver inte vara något högtstående 
eller ädelt. En sådan betydelse har däremot ordet allmännyttig. 
Begreppet ideell förening finns inte definierat i inkomstskattelagen. 

Ideellt arbete
I skattereglerna för ideella föreningar förekommer begreppet ideellt 
arbete. Det är oavlönat arbete som utförs av föreningens medlemmar. 
Om någon utomstående betalar för arbetet ska ersättningen i så fall 
tillfalla för eningen och inte medlemmarna som utfört arbetet. Läs 
mer om detta i kapitlet Skatteregler – näringsverksamhet. 

Skattskyldighet
Om samtliga fyra krav är uppfyllda kan föreningen bli begränsat 
skattskyldig (det är alltså inte fråga om total skattebefrielse). 

Om inte alla kraven är uppfyllda är föreningen obegränsat skatt
skyldig, dvs föreningen är skattskyldig för alla inkomster utom 
medlemsavgifter och gåvor.
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Då gäller samma skatteregler som för t ex ekonomiska föreningar 
och aktiebolag.

Observera dock att föreningar som inte går med vinst, naturligtvis 
inte heller behöver betala inkomstskatt.

Exempel på allmännyttiga ändamål 
Samhällsutvecklingen medför att begreppet allmännyttigt ändamål 
inte kan fastslås en gång för alla. En definition av begreppet är 
sådana ändamål som enligt utbredd uppfattning i samhället är värda 
att stödja. Som allmännyttiga räknas bland annat följande ändamål: 

•  Sveriges försvar och beredskap i samverkan med myndigheter
•  omsorg om barn och ungdom
•  miljövård
•  utbildning 
•  social hjälpverksamhet
•  sjukvård
•  vetenskaplig forskning 
•  religiös verksamhet
•  politisk verksamhet
•  kultur
•  idrott
•  en annan likvärdig verksamhet. 

Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens 
medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. 

■■ Inkomstskattelag (1999:1229) 7 kap 4 § 

Huvudsakligt = ca 75% 
Med huvudsakligt menas att minst ca 75% av verksamheten är 
inriktad på det allmännyttiga ändamålet. Alla inkomster från 
försäljning av varor och tjänster kan bli skattefria om föreningen 
uppfyller villkoren och minst 75 procent av de totala inkomsterna 
från försäljning av varor och tjänster är skattefria. Då kan till 
exempel inkomster från bemanning vid inventering och parkering 
också bli skattefria. 

Exempel på allmännyttiga föreningar 
Till föreningar med allmännyttiga ändamål hör t ex 

•  idrottsföreningar i vid bemärkelse, dvs föreningar för friidrott, 
lag idrotter, gymnastik, skytte, friluftsliv, danssport, ridsport, 
mm. 

•  kulturföreningar, dvs föreningar för konst, litteratur, musik, 
amatörteater, folkdans, körsång och andra kulturella ändamål. 
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•  föreningar för ungdomsverksamhet, barn och sommarkolonier, 
scoutverksamhet, frivilliga försvarsorganisationer, studieförbund, 
folketshus och bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar, mfl. 

•  de fria (i vissa fall registrerade) trossamfunden (frikyrkorna), de 
politiska partierna och deras organisationer på lokal och 
distrikts nivå, föreläsningsföreningar, nykterhetsföreningar, 
invandrar föreningar, föreningar för social hjälpverksamhet, 
hjälporganisa tioner och handikappföreningar. 

•  distrikts, regional, riks och samarbetsorganisationer med 
all männyttiga föreningar som medlemmar räknas också som 
allmän nyttiga föreningar om de i sin tur uppfyller samtliga 
kriterier för begränsad skattskyldighet. Hit hör också supporter
klubbar till allmännyttiga föreningar.

Pudelklubben allmännyttig 

Svenska Pudelklubben har till ändamål att inom hela landet främja aveln 
av stor pudel, mellanpudel och dvärgpudel, att sprida kunskap om hur 
pudlar bör vårdas och fostras, samt verka för utvecklingen av dressyr och 
praktiskt bruk av pudlar. Vidare har Pudelklubben gett ut fyra nummer av 
tidskriften Pudel-Nytt.

Regeringsrätten ansåg att föreningen var en allmännyttig förening.

(RÅ 83 1:63 IV) 

Släktförening inte allmännyttig

Arta-Olofsgårdsläktföreningen hade enligt stadgarna till uppgift att verka 
för sammanhållning inom släkten samt att föra släktregister och utföra 
forsk ningar i släktens historia. Föreningen ville bli betraktad som allmän-
nyttig på grund av att den genom att forska om emigranter hade kommit 
fram till resultat som ställts till ett emigrantinstituts och en hembygds-
förenings för fogande.

Den omständigheten att föreningens verksamhet efterhand fått en sådan 
omfattning och inriktning att den är av värde inte bara för föreningens 
med lemmar utan också för allmän emigrations och bygdehistorisk forsk-
ning medför inte att föreningen kan – mot vad stadgarna innehåller – 
 anses ha till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. 

Föreningen blev därmed obegränsat skattskyldig. 

(RÅ 1986 ref 84, dom 2 april 1986, målnr 4212-4215-1984)

Andra ideella föreningar 
Föreningar som har ett speciellt eller udda syfte, t ex intresseföre
ningar, branschföreningar, fackföreningar och sällskapsföreningar, 
betraktas vanligen inte som allmännyttiga. Vanligen anses inte 
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heller sammanslutningar av fastighetsägare, t ex villa och hamn
föreningar, vara allmännyttiga. Däremot kan de mycket väl vara 
ideella och inte ekonomiska föreningar. 

Byalag och villaägarföreningar anses i allmänhet inte som allmän
nyttiga, vilket däremot bygdegårdsföreningar och hembygdsföre
ningar normalt är. Här kan det finnas gränsfall. Man får göra en 
individuell bedömning och inte bunta ihop alla föreningar bara för 
att de kallas samma sak. 

Säregen karaktär 
Om ändamålet har en alltför säregen karaktär eller direkt strider 
mot vad som är acceptabelt från allmän synpunkt kan föreningen 
inte räkna med att bli skattemässigt gynnad.

Gammeldansförening inte allmännyttig

B Gammeldansförening bedriver kursverksamhet och anordnar vid sidan av 
denna också danskvällar samt årligen en julfest. Föreningens intäkter består 
av entré- och kursavgifter (97% av de totala intäkterna) samt medlems-
avgifter. Skattemyndigheten ansåg föreningen vara oinskränkt skatt skyldig 
då verksamhetens inriktning på nöjes- och sällskapsdans inte uppfyller 
kraven på skattebefrielse (jfr RÅ 1980 Aa 128 och RÅ 1985 Aa 147). 

Länsrätten och kammarrätten avslog föreningens överklagande med 
hän visning till praxis.

(Kammarrättens i Göteborg dom 18 november 2002 mål nr 3759-2000) 

Skatteverkets kommentar: Det bör observeras att det går en skiljelinje 
mellan å ena sidan nöjesdans föreningar (kännetecken: annonserar kontinu-
erligt på tidningarnas nöjes sidor, har inte statliga/kommunala bidrag, har 
inträdes-/entréavgifter, som hos vissa föreningar går under benämningen 
kursavgifter, som sin huvud sakliga inkomstkälla) och å andra sidan sådana 
dansföreningar som har annan karaktär, nämligen föreningar för folkdans 
och danskonst (kulturellt ändamål; uppbär som regel kommunala bidrag, 
antalet danskonstföreningar är få; antalet föreningar för främjande av 
folkdans är relativt stort) och dans sportföreningar (idrottsligt ändamål, 
tillhör Riksidrottsförbundet, uppbär som regel kommunala bidrag, antalet 
danssportföreningar är relativt få).

Ekonomiska förmåner 

En förening som har till ändamål att tillgodose en viss familjs, vissa 
familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers 
ekonomiska intressen, kan inte betraktas som allmännyttig, såvida 
inte den ekonomiska biten är av begränsad omfattning. 
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Led i den allmännyttiga verksamheten 
Trots att föreningen gynnar medlemmarna kan den vara allmän
nyttig. Föreningen kan t ex ha till ändamål att tillhandahålla 
med lemmarna varor och tjänster till lägre priser. Om förmånerna 
till medlemmarna kan anses vara ett direkt led i det allmännyttiga 
arbetet kan föreningen anses vara allmännyttig. 

Exempel:

En handikappförening ska enligt sina stadgar subventionera hjälpmedel till 
sina handikappade medlemmar. Detta hindrar inte föreningen från att 
betraktas som allmännyttig.

Obegränsad skattskyldighet 
I andra fall kan föreningen bli obegränsat skattskyldig på grund av 
den ekonomiska verksamheten. Det kan exempelvis vara 

•  en båtklubb som sköter medlemmarnas båtar
•  en idrottsförening som subventionerar medlemmarnas idrotts

utrustning
•  en fackförening som hjälper sina medlemmar att förhandla fram 

högre löner och förmåner från medlemmarnas arbetsgivare
•  en branschförening som genom lobbyverksamhet och på andra sätt 

arbetar med att skapa fördelaktiga ekonomiska villkor för med
lemmarna i en viss bransch

•  en samlarförening som anordnar tillfällen till försäljning av 
med lemmarnas samlarobjekt.

Koloniträdgårdsföreningar
Koloniträdgårdsrörelsen har en lång tradition i Sverige. Från början 
hade dessa föreningar ett starkt inslag av ekonomiskt intresse för 
medlemmarna, genom den bespar ing av levnadskostnader det 
innebar att odla för privat bruk. Men idag är det mest av social och 
kulturell karaktär där det ekonomiska inslaget tappat i betydelse. 

Enligt Skatteverkets mening kan en koloniträdgårdsförening som 
verkar enligt Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritids
byars stadgar normalt anses ha ett sådant allmännyttigt ändamål 
som medför att föreningen är begränsat skattskyldig. Inslaget av 
främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen torde normalt 
framstå som obetydligt.
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Koloniförening allmännyttig

Strömsbro koloniförening hade till ändamål att upplåta koloniträdgårdar till 
sina medlemmar. Skattemyndigheten ansåg att föreningens festverk samhet 
var så dominerande att föreningen inte kunde betraktas som allmännyttig. 

Kammarrätten gav dock föreningen rätt och ansåg att verksamheten var 
allmännyttig. 

(Kammarrätten i Sundsvall 9 april 2002, mål nr 3649-1999) 

■■ Skatteverkets ställningstagande 2005-05-04, Dnr 130 157255-05/111 

Obetydlig omfattning 
Om den ekonomiska verksamheten är av obetydlig omfattning 
jäm fört med föreningens allmännyttiga verksamhet kan föreningen 
betraktas som allmännyttig och bli begränsat skattskyldig.

PRO och Skattebetalarna allmännyttiga, men inte Villaägarna

Pensionärernas Riksorganisation och Skattebetalarnas Förening ansågs av 
Regeringsrätten som allmännyttiga ideella föreningar, eftersom det huvud-
sakliga ändamålet (70–80%) var allmännyttigt. Föreningarna hade i den 
fak tiska verksamheten bara i ringa omfattning inriktat sig på medlemmar nas 
ekonomiska intressen.

Sveriges Villaägareförbund betraktades inte som någon allmännyttig ideell 
förening, eftersom förbundets huvudsakliga ändamål ansågs vara att 
till varata medlemmarnas ekonomiska intressen.

(RÅ 83 1:63 I–III)

Båtsällskap allmännyttigt
Kvarnvikens båtsällskap bedrev förutom ungdomsverksamhet och tävlings-
arrangemang en omfattande ekonomisk verksamhet med hamn- och 
varvs verksamhet. Denna verksamhet gällde uppdragning, förvaring och 
sjösätt ning av medlemmarnas båtar. Föreningen organiserade medlem-
marnas egna arbetsinsatser och betalade gemensamma kostnader för 
arbetena. Föreningen tog ut avgifter av medlemmarna. Syftet var att 
minska medlem marnas kostnader för båtinnehavet. 

Skattemyndigheten ansåg att det är uppenbart att medlemmarnas utgifter 
för sina båtar i avsevärd grad begränsas genom förhyrning från kommunen 
av gemensamma brygg- och uppläggningsplatser samt genom att sällskapet 
med hjälp av personal (bl a hamnkapten, två hamnassistenter, varvschef, 
biträdande varvschef och arbetschef) lägger upp, förvarar och sjösätter 
medlemmarnas båtar, jämfört med om medlemmarna för dessa arbeten 
skulle anlita privata hamnar eller varv. 
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Föreningen tillbakavisade dock påståendet om att ovanstående personer 
var anställda i föreningen. Någon anställd personal fanns inte för dessa 
uppgifter. Förutom dessa ideellt arbetande funktionärer fanns de som 
ansvarade för ungdomsverksamhet, jollesegling, vakttjänst, underhåll av 
bryggor och byggnader mm.

Regeringsrätten ansåg att enbart det faktum att föreningen hade stora 
kost nader för verksamheten inte hade någon avgörande betydelse för 
bedöm ningen av båtsällskapets inriktning. Den ideella verksamheten, men 
också samordningen av medlemmarnas arbete med uppdragning och 
sjö sättning av båtarna, ansågs helt och hållet ingå som ett led i fullföljandet 
av säll skapets syfte att främja båtsport. 

Regeringsrätten bedömde alltså båtsällskapet som en allmännyttig förening 
som var begränsat skattskyldigt. 

(RÅ 85 1:27, dom 24 april 1985, målnr 4576-1983)

Verksamhetskravet

Verkligheten styr 
Den verksamhet som föreningen faktiskt bedriver måste vara 
all männyttig. Det räcker alltså inte med att stadgarna har ett 
allmän nyttigt ändamål. Verksamheten måste dessutom i verklig
heten ha varit allmännyttig under hela beskattningsåret. Den 
bedrivna verk samheten måste uteslutande (100%) eller så gott som 
uteslutande (minst 90–95%) tillgodose det allmännyttiga ändamålet 
enligt stadgarna. 

Luddiga stadgar 
Ibland kan stadgarna vara väldigt luddiga och man kan inte avgöra 
vad ändamålet med föreningen ska vara utifrån stadgarna. Då får 
man i stället titta på andra faktorer, såsom föreningens namn och 
den faktiska verksamheten.

Annan verksamhet än i stadgarna 
Det förekommer att en förening bedriver en helt annan verksamhet 
än den allmännyttiga verksamhet som stadgarna föreskriver. Om 
den bedrivna verksamheten också är allmännyttig blir föreningen 
fortfarande begränsat skattskyldig. Man bör dock se till att ändra 
sina stadgar.

■■ Inkomstskattelag (1999:1229) 7 kap 9 § 
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Indirekt verksamhet
Det är inte nödvändigt att föreningen bedriver den allmännyttiga 
verksamheten i egen regi. Föreningen kan exempelvis bedriva 
hjälp verksamhet bland behövande genom att lämna bidrag till en 
annan organisation. Förutsättningen är att bidraget lämnas till en 
ideell, ickekommersiell organisation och att bidragsgivaren ser till 
att den har ett underlag som visar att det kvalificerade ändamålet 
fullföljs även i den indirekta delen. 

■■ Skatteverkets ställningstagande 2005-06-30, Dnr 130 257436-05/111 

Husvagnsförening inte allmännyttig

Föreningen är en intresseförening för husvagns- och husbilsägare. Före-
ningens syfte är att personer med samma intresse, husvagnar och 
campmobiler, ska kunna umgås och utbyta erfarenheter samt att hela 
familjer ska kunna delta. Enligt stadgarna är föreningens syfte bland annat 
att

•  främja användande av husvagn för aktiv fritid och nytta

•  verka för god medlemsvård och goda relationer med omvärlden

•  som remissinstans tillvarata medlemmars intressen

•  genom utbildning och träning göra medlemmarna till föredömen i trafiken.

Länsrätten gjorde bland annat följande bedömning: Campingplatsverk-
samheten har drivits under affärsmässiga former och kan inte bedömas 
som allmännyttig. Samtliga aktiviteter har givit överskott, eftersom allt 
funk tionärsarbete varit oavlönat. Trots det har överskottet från de under 
affärs mässiga former drivna campingplatserna inte använts för att 
finansiera den övriga verksamheten, som uppenbarligen har annan 
karaktär. Därför framgår inte klart att verksamheten bedrivits på ett sätt 
som skäligen svarar mot avkastningen av sektionens tillgångar (fullföljds-
kravet). På grund av omfatt ningen av campingverksamheten och med 
hänvisning till det ovan sagda finner länsrätten inte att föreningen i sin 
verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodosett sådana 
ändamål som medför att skattebefrielse ska kunna medges.

Kammarrätten frågade sig om campingverksamhet skulle anses främja 
idrotts liga ändamål genom att camping skulle utgöra friluftsliv. En så 
vidsträckt innebörd anser dock kammarrätten att begreppet friluftsliv inte 
har. Inte heller kan den bedrivna verksamheten anses utgöra ett led i 
fullgörandet av något allmännyttigt ändamål i föreningen.

Kammarrätten finner därför att det inte är visat att föreningen i sin verk-
sam het uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoser allmännyttiga 
ända mål. Den kan sålunda inte anses vara begränsat skattskyldig. 

(Kammarrätten i Jönköping dom 19 mars 1999, målnr 2625-1996) 
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Konstförening allmännyttig 

Skattemyndigheten ville beskatta Mölndals kommuns konstförening för 
inkomst av näringsverksamhet. Visserligen kunde föreningen med ledning 
av stadgarna delvis anses främja ett allmännyttigt ändamål. Men det 
visade sig att ca 95% av medlemsavgifterna använts till inköp av konst, 
som sedan lottats ut till medlemmarna. Detta ansåg skattemyndigheten 
inte var ett all männyttigt ändamål.

Konstföreningen överklagade till länsrätten och hävdade att syftet var att 
fånga och bredda medlemmarnas konstintresse. Verksamheten bestod i 
dels utlottning av konstverk till medlemmarna och dels konstvisningar och 
föredrag om konst. Länsrätten gav konstföreningen rätt. 

Ärendet hamnade i Regeringsrätten som, i likhet med underinstanserna, 
ansåg att föreningen var allmännyttig och därmed begränsat skattskyldig.

(Regeringsrättens dom 24 april 2002, Mål nr 1196-1199-2001) 

Speciellt om skol- och förskoleverksamhet 

Det förekommer att registrerade trossamfund och ideella föreningar 
med religiöst ändamål driver skolor, förskolor och fritids hem. Barn
omsorgen har en viss religiös profil men skiljer sig i övrigt inte från 
andra förskolor och fritidshem. Verksamheten riktar sig inte enbart 
mot medlemmar och deras barn utan står öppen för alla på orten.

Inget allmännyttigt ändamål
Skatteverket anser inte att trossamfunden eller föreningarna genom 
förskole och fritidshemsverksamhet kan anses främja ett allmän
nyttigt ändamål. Skatteverket anser inte heller att verksamheten 
kan anses ha naturlig anknytning till det religiösa ändamålet.

Även om förskole och fritidshemsverksamhet med normalt språk bruk 
kan karaktäriseras som vård och uppfostran av barn är det i grunden 
en tjänst som erbjuds för att föräldrarna ska kunna för värvsarbeta.

■■ Skatteverkets ställningstagande 2006-04-13, Dnr 226859-06/111 

Montessoriförskola inte allmännyttig

En ideell förening hade enligt stadgarna till ändamål att driva en förskola 
enligt Montessoripedagogikens principer för medlemmarnas barn. Kammar-
rätten ansåg att föreningen var obegränsat skattskyldig för verksamheten, 
eftersom föreningen inte ansågs främja ett allmännyttigt ändamål. 

Föreningens huvudsakliga syfte måste anses vara att bedriva daghems-
verk samhet för medlemmarnas barn. Detta kan inte anses motsvara ett 
syfte att främja vård och uppfostran av barn eller annat allmännyttigt 
ändamål i den mening som avses i 7 § 5 mom SIL. 
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Föreningen kan inte heller i sin verksamhet uteslutande eller så gott som 
uteslutande anses tillgodose ett sådant allmännyttigt ändamål. Föreningen 
ska därmed inte frikallas från skattskyldighet för dess inkomst av närings-
verksamhet. Det förhållandet att föreningens syfte och verksamhet även är 
att söka sprida Montessoris pedagogik, ideologi och filosofi kan inte leda 
till någon annan bedömning.

(Kammarrätten i Stockholm dom 8 december 1997, målnr 470-1996)

Kommentar 1: Samma bedömning gjorde Regeringsrätten beträffande en 
annan Montessori förskola i en dom 14 april 2005, mål nr 5108-02

Kommentar 2: Dessa skolors syfte är inte att gå med vinst, och om de inte 
gör det, blir det ingen skatt även om skolorna inte är begränsat skatt-
skyldiga.

Öppenhetskravet

Inte vägra någon inträde
För att de förmånliga skattereglerna ska gälla, måste föreningen 
vara öppen. En allmännyttig förening får inte vägra någon inträde 
eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer 
dess stadgar. 

Vissa begränsningar tillåtna 
Verksamhetens art eller omfattning kan dock i vissa fall göra ett 
begränsat medlemskap naturligt, t ex en viss minimiålder eller ett 
visst högsta antal medlemmar. 

Godtagbara naturliga begränsningar är också t ex 

•  krav på musikalitet i musikföreningar eller körer 
•  krav på att medlemmarna bor inom ett visst geografiskt område 
•  minimiålder i en skytteförening
•  krav på motorcykelinnehav i en mcklubb 
•  krav på fysiskt handikapp i en handikappförening
•  krav på vapenlicens i en jaktklubb
•  krav på att medlemmarna är anställda vid ett visst företag eller 

använder en viss produkt
•  krav på visst kön, exempelvis i en kvinnoorganisation. 

För distrikts eller samarbetsorganisationer mm gäller att medlems
föreningarna i sin tur ska ha en öppen medlemsantagning. Att ha 
orimligt hög medlemsavgift kan eventuellt betraktas som en 
begränsning så att föreningen inte anses vara öppen.



218 | 

Skatteregler – allmännyttighet 

Ordenssällskap ansågs öppet 1979 

Sällskapet S tillät endast medlemskap av personer som dels hade en viss 
examen, dels var män och dels var aktivt anslutna till en viss näringsgren. 
Regeringsrätten ansåg ändå att föreningen var öppen och därmed begrän-
sat skattskyldig. 

(RÅ 1979 Aa 160)

Ordenssällskap ansågs inte öppet 1989

Stockholms-Gillet hade ett kulturellt ändamål. Regeringsrätten ansåg ändå 
att begränsningen till enbart manliga medlemmar inte kunde anses ha ett 
sådant naturligt samband med föreningens målsättning och verksamhet 
att begränsad skattskyldighet kunde komma ifråga. 

Dessutom skedde medlemsantagningen enligt ett särskilt förfarande, som 
bland annat innefattade att anmälan till medlemskap ska ”understödjas av 
tvenne andra Gille-bröder” och prövas av Gillets råd. 

Föreningen ansågs inte vara allmännyttig. 

(RÅ 1989 ref 60)

Kommentar: Det kan ha en viss betydelse att det gått 10 år mellan de båda, 
rätt likartade, rättsfallen.

Insållning
Inom vissa föreningar (exempelvis ordenssällskap) förekommer det 
kraftiga begränsningar beträffande medlemskapet. Det kan vara att 
man måste ha ett rekommendationsbrev från någon tidigare medlem 
eller att styrelsen enhälligt måste stödja ett medlemskap. Det kan 
också vara andra begränsningar. 

Det förekommer också att endast en begränsad inre krets av med
lemmar har rösträtt och insyn i föreningen, medan det är öppen 
antagning till exempelvis stödmedlemskap.

Sådana här föreningar är normalt inte begränsat skattskyldiga. 

Uteslutning
För att föreningen ska anses vara öppen måste man ha ett demo
kratiskt system för uteslutning. Om en uteslutning kan göras utan 
i förväg angivna möjliga skäl är föreningen inte öppen.

Av stadgarna bör det framgå hur uteslutningar ska göras och vilka 
skäl till uteslutning som finns. I kapitlet Medlemmarna kan du läsa 
mer om frågor kring uteslutning. 
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80% av avkastningen 
För att föreningen ska bli begränsat skattskyldig ska föreningens 
inkomster användas för utgifter i den allmännyttiga verksamheten. 
Minst ca 80% av föreningens nettoinkomst, dvs inkomster minus 
kostnader, ska användas i den allmännyttiga verksamheten. Detta 
är det så kallade fullföljdskravet.

Fem år 
Inkomstanvändningen får ses över en period av flera år. Praxis talar 
om en tidsperiod på fem år, ibland kanske något längre. 

Ibland kan en förening behöva spara ihop kapital till en större 
invest ering som ligger längre fram i tiden än fem år. Vissa föreningar 
har utgifter som varierar kraftigt år från år. Det kan också vara så 
att en möjlighet att få bidrag dyker upp under ett enda år, och att 
dessa pengar måste räcka under en lång tid. 

I sådana fall kan Skatteverket ha en mer generös bedömning om det 
står klart att föreningen på sikt disponerar minst 80% av sina 
inkom ster för allmännyttiga ändamål och att föreningen inte 
utnyttjar situationen för skatteundandragande. Läs längre fram om 
möjlig heten till dispens.

Begränsad konsolidering 
Fullföljdskravet innebär att en allmännyttig ideell förening inte får 
lägga pengar på hög hur som helst. En konsolidering på högst 20% 
av inkomsterna per år accepteras alltså om föreningen vill vara 
begränsat skattskyldig. En sådan tillåten konsolidering kan dock 
pågå hur länge som helst. 

Nettoavkastningen 
När man bedömer inkomstanvändningen tittar man på avkastningen. 
Som avkastning räknar man fastighets, rörelse och kapitalavkast
ning, som enligt inkomstskattelagens allmänna regler är skatte
pliktiga, men som är skattefria på grund av att föreningen betraktas 
som allmännyttig. 
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Från dessa inkomster får du räkna av sådana kostnader som skulle 
ha varit avdragsgilla om inkomsterna hade varit skattepliktiga. 
Detta innebär att det är nettot av exempelvis bingoverksamhet och 
lotterier som räknas som avkastning.

Öronmärkta medel 
Bidrag för speciella ändamål (öronmärkta pengar) kvittas direkt mot 
motsvarande kostnader. Bidraget ingår alltså inte i avkastningen 
om föreningen använder hela bidraget till vad det är avsett för.

Skattepliktiga intäkter 
En allmännyttig ideell förening kan vara skattskyldig för fastighets
inkomster (läs om detta längre fram i det här kapitlet). Sådana 
inkomster ingår inte i den avkastningen som måste användas till 
80%. Det beror förstås på att inkomsten redan beskattats. Sådana 
inkom ster kan alltså sparas i föreningen obegränsat.

Likadant är det med beskattade rörelseinkomster och utdelning på 
aktier i dotterbolag.

Kapitalvinster
Kapitalvinster som skulle ha beskattats om föreningen hade varit 
obegränsat skattskyldig räknas inte in i avkastningen. Det beror på 
att föreningsbeskattningen fortfarande bygger på de gamla förvärvs
källorna då kapitalvinster låg i inkomstslaget tillfällig förvärvsverk
samhet, medan de nu ligger i inkomstslaget kapital. 

Så om föreningen placerar sina tillgångar i tillgångar som skulle 
kapitalvinstbeskattas om föreningen inte vore allmännyttig, kan 
föreningen behålla hela den avkastningen utan att behöva räkna in 
den i fullföljdskravet.

Medlemsavgifter, bidrag och gåvor 
Medlemsavgifter, bidrag från stat och kommun samt gåvor från 
enskilda personer räknas inte som skattepliktiga inkomster. 
 Egentligen ingår dessa inkomster därför inte i begreppet avkast
ning. Ändå ska man ta hänsyn till dessa inkomster när det gäller 
att avgöra om föreningen uppfyller fullföljdskravet.

Föreningen kan alltså inte hävda att kostnaderna för den allmän
nyttiga verksamheten finansieras enbart med avkastningen av 
före ningens tillgångar och att medlemsavgifter, bidrag och gåvor 
därför fritt skulle kunna läggas till kapitalet.

Gåvor som av givaren har öronmärkts för vissa bestämda ändamål 
utanför den löpande verksamheten räknas inte med vid tillämp
ningen av full följdskravet.



 | 221

Skatteregler – fullföljdskravet

Proportioneringsmetoden
Vid beräkning av inkomstanvändningen använder man en propor
tioneringsmetod. Skatteverket anser att man ska utgå från att den 
allmännyttiga verksamheten ska anses till lika stor andel ha finans i
erats med avkastningen som med föreningens övriga obeskattade 
inkomster. 

Enligt denna metod ska till föreningens nettoavkastning läggas 
sådana inkomster som är avsedda att täcka föreningens löpande 
kostnader, t ex medlemsavgifter, gåvor från enskilda samt bidrag 
från stat och kommun. Det belopp som man därefter får fram läggs 
till grund för bedömningen om kravet på inkomstanvändning har 
uppfyllts. 

Exempel:

En förening har under ett beskattningsår haft följande inkomster och 
utgifter:

Nettoavkastning av tillgångarna (fastighets- och 
kapitalinkomster)

60 000

Medlemsavgifter och bidrag 100 000

Gåvor för speciellt ändamål 20 000

Kapitalvinst 200 000 

Utgifter för den ideella verksamheten (förutom utgifter 
som tagits med vid beräkning av nettoavkastningen)

 
144 000

Avkastning och inkomster som ska medräknas är 
60 000 + 100 000 =

 
160 000

(Kapitalvinsten 200 000 kr och specialgåvan 20 000 kr räknas inte med)

Andel av inkomsterna som använts i verksamheten är 144 000/160 000 = 
90%.

Föreningen har alltså uppfyllt fullföljdskravet genom att använda minst 
80% av nettoinkomsten i sin verksamhet. 

Inget bokföringstricks
Utgifterna för den ideella verksamheten måste vara verkliga. Det 
räknas inte som utgifter att föreningen enbart gör en avsättning till 
exempelvis inventarie, utbildnings, nybyggnads eller reparations
fond, även om detta innebär en kostnadsföring i bokslutet.

Inte heller får avskrivningar på tidigare gjorda investeringar räknas 
med bland utgifterna. Även om föreningen skriver av en investering 
på flera år, ska hela utgiften räknas med under investeringsåret när 
det gäller fullföljdskravet. Här gäller alltså en kontantmetod. 
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Dispens från fullföljdskravet

I vissa fall kan Skatteverket besluta om undantag från fullföljds
kravet.

Större anläggning 
Ett skäl till dispens kan vara att föreningen vill fondera medel för 
att köpa eller bygga en fastighet eller en anläggning som ska använ
das i föreningens allmännyttiga verksamhet. Det kan också vara så 
att föreningen ska genomföra omfattande ombyggnads, reparations
eller anläggningsarbeten på en byggnad eller anläggning som 
används eller kommer att användas i föreningens allmännyttiga 
verksamhet. 

Fastigheten eller anläggningen behöver inte ägas av föreningen. 

Bevis om planerna
För att få dispens krävs det att föreningen kan visa att den har för 
avsikt att köpa en fastighet eller reparera eller bygga om sin fastig
het och att föreningen vill finansiera investeringen genom eget 
kapi tal i stället för att låna pengar. Ett sätt att visa detta kan vara 
rit ningar, byggnadslov eller lånehandlingar. Föreningsstämmo
protokoll som utvisar beslut om investeringen kan också vara ett bra 
underlag.

Högst fem år 
Förening söker dispens från kravet på inkomstanvändning hos 
Skatteverket. Föreningen kan få dispens för högst fem år. Dispens
tiden kan inte förlängas genom ett nytt beslut för samma projekt. 
Däremot är det inget som hindrar att den fonderade avkast ningen 
används för någon annan investering än den som ursprung ligen 
planerades. Då måste dock föreningen få tillstånd från Skatte verket 
som gett dispensen.

Om investeringen inte genomförs 
Skatteverket kan ställa krav på säkerhet. Det är säkerhet för den 
inkomstskatt som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av 
att skatt påförs vid omprövning av inkomstbeskattningen för de år 
som beslutet avser, om invest eringen inte genomförs. 

Investeringen måste genomföras i verkligheten. Det räcker inte att 
föreningen bara överför medel till en avsättning till nybygg nads 
eller reparationsfond i årsrapporten.

■■ Inkomstskattelag (1999:1229) 7 kap 8 §
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Skatt eller inte skatt
En allmännyttig ideell förening är begränsat skattskyldig. Grund
principen är då att fastighetsinkomster beskattas medan andra 
inkomster är skattefria. Beskattningen skiljer sig dock beroende på 
hur föreningen använder fastigheten.

En allmännyttig ideell förening skattar inte för inkomst av fastighet 
om 

•  fastigheten tillhör föreningen och till övervägande del (mer än 
50%) används i den egna allmännyttiga verksamheten 

•  fastighetsinkomsten till huvudsaklig del (till minst 70–80%) 
kom mer från verksamheter som har naturlig anknytning till 
förening ens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som 
finansi eringskälla för det ideella arbetet.

Användning av fastigheten 
Föreningen kan använda sin egen fastighet på olika sätt: 

•  Föreningen kan använda fastigheten i sin egen allmännyttiga 
verksamhet. 

•  Föreningen kan använda fastigheten i en verksamhet som har 
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. 

•  Föreningen kan använda fastigheten i en verksamhet som av hävd 
använts för att finansiera det allmännyttiga arbetet. 

•  Föreningen kan använda fastigheten helt eller delvis kommersiellt. 
Uthyrning räknas som kommersiell användning. Detta gäller även 
om uthyrningen görs till en annan förening som bedriver allmän
nyttig verksamhet i lokalerna. 

I den allmännyttiga verksamheten
Om fastigheten till övervägande del (mer än 50%) används i före
ningens allmännyttiga verksamhet är föreningen frikallad från 
skattskyldighet för fastighetsinkomsterna.

Detta gäller oavsett om fastigheten är fastighetsskattepliktig eller 
inte vid fastighetstaxeringen. I regel ska en sådan fastighet dock 
vara fastighetsskatte fri enligt fastighetstaxeringslagen. Hur fastig
heten är taxerad kan du se på taxeringsbeviset.
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Direkt användning 
När man tittar på om fastigheten används i den allmännyttiga 
verk samheten räknar man bara med direkt användning. Om fastig
heten används exempelvis som bostad åt en pastor eller vaktmästare, 
räk nas detta inte som användning i den allmännyttiga verksam
heten, även om föreningen är allmännyttig och personerna som bor 
i fastig heten är sysselsatta i den allmännyttiga verksamheten. 

Användningsprocenten 
En intressant fråga är hur man tar fram användningsprocenten. 
Någon generell regel för vad som ska användas som fördelnings
underlag finns inte. Både vid inkomstbeskattningen och fastighets
taxeringen utgår man vanligen från en eller flera av följande faktorer: 

•  ytan (arean) 
•  volymen (främst om byggnaden har högt i tak) 
•  hyresvärdet 
•  byggkostnaden 
•  nyttjandetiden (vid blandad användning). 

Vanligast är att man använder ytan eller hyresvärdet som fördel
ningsunderlag. Ibland kan man väga samman flera faktorer. 

Exempel:

En allmännyttig förening har en fastighet med en byggnad, vars yta är 
100 kvm. Den uthyrda delen är 40 kvm. Resten används i den allmän-
nyttiga verksamheten. Det innebär att uthyrningen är 40%. Mer än 50% 
används alltså i den allmännyttiga verksamheten. Föreningen behöver 
alltså inte skatta för fastighetsinkomsterna, dvs hyran är skattefri.

Exempel:

En allmännyttig förening hyr under året ut hela sin byggnad under 
20  veckoslut till en annan förening som använder den i sin skattepliktiga 
verksamhet. Under 10 veckoslut använder föreningen fastigheten för sin 
egen allmännyttiga verksamhet. Resten av året används fastigheten inte 
alls. 

Först måste konstateras att användning i någon annans allmännyttiga 
verk samhet fortfarande räknas som kommersiell verksamhet. 

Därefter räknar vi ut att fastigheten bara används 10/30 = 33% i den egna 
allmännyttiga verksamheten. Föreningen kan därför inte bli frikallad från 
beskattning av fastighetsinkomster.
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Resonemanget bygger på att man bara proportionerar efter den tid 
bygg naden över huvud taget används. Det är möjligt att man kan se 
den tid bygg naden inte används alls, som ”använd” i den egna 
verksamheten. 

Om fastigheten beskattas 
Om fastigheten till högst 50% används i den egna allmännyttiga 
verksamheten gäller de allmänna skattereglerna. Man skiljer här 
mellan ur fastighetstaxeringssynpunkt skattepliktiga och skattefria 
fastigheter.

För skattepliktiga fastigheter tas hela hyresinkomsten upp som 
inkomst. Dessutom tas marknadsvärdet av det egna användandet av 
fastigheten upp som inkomst. Föreningen får dra av samtliga 
kost nader för fastigheten (avskrivning, räntekostnader, reparation 
och underhåll, mm).

Om fastigheten är en skattefri specialbyggnad (se längre fram) tas 
hela hyresinkomsten upp som inkomst. Föreningen behöver dock 
inte skatta för värdet av det egna användandet. Föreningen får bara 
dra av den del av kostnaderna för fastigheten som hör till den 
skatte pliktiga hyresinkomsten (alltså inte den egna användningen). 
Här måste föreningen alltså göra en uppdelning. 

I verksamhet som har naturlig anknytning
Allmännyttiga ideella föreningar frikallas också från skattskyldig
het för fastighetsinkomster som till huvudsaklig del (minst ca 75%) 
kommer från verksamheter som har naturlig anknytning till det 
allmännyttiga ändamålet.

Exempel: 

En förening som har till uppgift att vårda sjuka eller handikappade blir 
befriad från skatt på inkomster som kommer från en fastighet som 
används som rehabiliteringshem eller sommarkoloni för sjuka eller 
handikappade. 

I verksamhet som är hävdvunnen finansieringskälla 
Allmännyttiga ideella föreningar frikallas också från skattskyldig
het för fastighetsinkomster som till huvudsaklig del (minst ca 75%) 
kommer från verksamheter som av hävd (tradition) utnyttjas som 
finansieringskälla för ideell verksamhet.
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Exempel: 

En förening köper en fastighet för att använda för bingoverksamhet och 
logdanser. Endast 12% av fastighetsinkomsterna kommer från uthyrning till 
utomstående. 

Eftersom bingo och logdanser är hävdvunna finansieringskällor för ideellt 
arbete befrias föreningen från skattskyldighet för fastigheten. Mer än 75% 
av inkomsterna kommer från dessa verksamheter.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift
En ideell förening som äger en fastighet som har taxeringsvärde 
betalar fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Det gäller oavsett om 
föreningen betalar inkomstskatt eller inte. Fastig hetsskatten är en 
viss procent av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften är också en viss 
procent av taxeringsvärdet, dock med ett takbelopp i kronor. Normalt 
finns uppgifter om fastighetens taxeringsvärde och fastighets
skatten/fastighetsavgiften för tryckta på föreningens deklarations
blankett. 

Specialbyggnader
Vissa typer av fastigheter, så kallade specialbyggnader, åsätts inget 
taxeringsvärde, vilket medför att de inte beläggs med fastighets
skatt. Orsaken till att de undantas från fastighetsskatteplikt är att 
de används för samhällsnyttiga ändamål.

Till specialbyggnader som kan vara fastighetsskattebefriade hör

•  försvarsbyggnader 
•  vårdbyggnader (sjukhus, sjukhem, vårdinrättningar, mm) 
•  bad, sport och idrottsanläggningar 
•  skolbyggnader 
•  kulturbyggnader (byggnader för teater, biografer, museer, mm) 
•  ecklesiastikbyggnader (kyrkor och liknande) 
•  allmänna byggnader (byggnader som tillhör staten, kommunen 

eller landstinget och som används för förvaltning, rättsvård, 
ordning eller säkerhet samt fritidsgård).

Byggnadstypen avgörs med hänsyn till det ändamål som byggna den 
till övervägande del (mer än 50%) är inrättad för, och på det sätt som 
byggnaden till övervägande sätt används på. Beräkningen görs efter 

•  ytan (arean) 
•  volymen (främst om byggnaden har mycket stor takhöjd) 
•  hyresvärdet 
•  byggkostnaden 
•  nyttjandetiden (vid blandad användning). 
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Vanligast är att man använder ytan eller hyresvärdet som fördel
ningsunderlag. Ibland kan man väga samman flera faktorer. När det 
gäller fastighetsskatten är fastigheten antingen helt skattefri eller 
helt skattepliktig. Någon proportionering görs alltså inte. 

Även tomten till en specialbyggnad är fastighetsskattefri.

Inkomstbeskattningen för specialbyggnader 
Om en allmännyttig ideell förening äger en specialbyggnad, används 
den i regel till minst ca 75% i föreningens allmännyttiga verksamhet 
och därmed är inkomsten från fastigheten skattefri enligt principen 
om naturlig anknytning.

I annat fall (vid så kallad blandad användning) görs en uppdelning 
i en skattepliktig och en skattefri del genom proportionering.

Exempel:

En förening med religiöst ändamål äger en tennishall som är öppen för 
allmänheten. Byggnaden är en specialbyggnad (bad-, sport- eller idrotts-
anläggning) och är därmed fri från fastighetsskatt. 

Tennishallen hyrs ut till en tennisklubb som håller öppet för allmänheten. 
Fastighetsägaren (föreningen) har dock förbehållit sig vissa timmar 
avgifts fritt i hallen för sina egna medlemmar. 

Till den del fastigheten används kommersiellt (uthyrning) är föreningen 
skattskyldig för inkomsten. Värdet av föreningens eget utnyttjande kommer 
däremot från den användning som gjort fastigheten skattefri vid fastighets-
taxeringen. Föreningen är därmed inte skattskyldig för värdet av det egna 
utnyttjandet och får inte heller avdrag för kostnaderna som hör till det 
egna utnyttjandet. 

(Exempel ur Skatteverkets handledning för stiftelser och ideella föreningar) 

Skattefria lantbruksenheter
Vissa lantbruksenheter är skattefria vid fastighetstaxeringen. 
Det är lantbruksenheter som till övervägande del (mer än 50%) 
används i

•  vård eller omsorgsverksamhet, eller 
•  undervisning eller forskning som bedrivs vid en sådan skola som 

menas i fastighetstaxeringslagens definition av skolbyggnader 
(inklusive elevhem).

Skattereglerna är likadana som för specialbyggnader, se föregående 
avsnitt. 



228 | 

Skatteregler 
– näringsverksamhet 

Näringsverksamhet
En verksamhet som har självständighet, vinstsyfte och varaktighet 
räknas skattemässigt som näringsverksamhet (tidigare kallat 
rörelse). Detta gäller även för ideella föreningar. 

I samband med skattereformen 1991 slog man ihop de gamla 
inkomst slagen rörelse, jordbruksfastighet och annan fastighet till 
ett gemen samt inkomstslag, näringsverksamhet. Bestämmelserna 
om skatt för ideella föreningar tillkom före skattereformen. Likaså 
är många rätts fall från den tiden. Därför används ibland begreppet 
rörelse när det gäller ideella föreningar, trots att begreppet inte 
längre existerar som inkomstslag.

Ofta skattebefriade
Observera att allmännyttiga ideella föreningar genom lagstiftning 
ofta är befriade från skyldigheten att betala skatt på inkomster i 
näringsverksamhet. Verksamheten är dock, oberoende av detta, 
defi nitionsmässigt näringsverksamhet. Skattebefrielsen är alltså inte 
på grund av att verksamheten inte skulle vara näringsverk samhet, 
utan på grund av att näringsverksamheten bedrivs på ett visst sätt.

Exempel på näringsverksamhet
Näringsverksamhet anses normalt bedriven när det är fråga om en 
verksamhet som typiskt sett är näringsverksamhet – även om 
före ningen endast eftersträvat kostnadstäckning. 

Vanligt förekommande näringsverksamheter i föreningslivet är t ex 
kursverksamhet, förskolor, idrotts och kulturevenemang och andra 
aktiviteter där avgifter för deltagande tas ut. Exempel är danstill
ställningar, festivaler, serveringsverksamhet, kioskförsäljning, 
korvförsäljning, basarer, försäljning av adressregister, annonser och 
reklamplatser/ sponsring, lotterier, bingo, försäljning av t ex böcker, 
tidningar, kort, profilmaterial och souvenirer, secondhandförsäljning, 
upplåtelser av royaltykaraktär, försäljning av spelare, tillhanda
hållande av tjänster mot ersättning/legoarbeten, förmedlingsverk
samhet, utarrendering, kurs och konferensgårdsverksamhet mm.
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Inkomstbeskattning
En ideell förening som uppfyller kravet på allmännyttigt ändamål, 
verksamhetens art, öppenhet och inkomstanvändning beskattas 
enbart för inkomst av näringsverksamhet och fastighet. Detta kallas 
inskränkt skattskyldighet. 

Men för allmännyttiga ideella föreningar kan näringsverksamheter 
som t ex bingo, lotterier, danser, servering och försäljning ändå vara 
skattefria. Det gäller då om näringsverksamheten uppfyller något av 
följande krav: 

•  om den har naturlig anknytning till den ideella verksamheten 
eller om verksamheten är av servicekaraktär, dvs är ett led i den 
allmännyttiga verksamheten 

•  om näringsverksamheten av hävd (tradition) använts som finan
sieringskälla för den ideella verksamheten 

•  om verksamheten har ett inre sammanhang med föreningens 
övriga verksamhet och en inte alltför stor omfattning vid en 
huvudsaklighetsbedömning.

Rörelseinkomsterna är skattefria om de till huvudsaklig del (minst 
ca 75%) kommer från verksamheter som antingen har naturlig 
anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd 
utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete.

Naturlig anknytning

Allmännyttiga ideella föreningar är skattebefriade för inkomster av 
näringsverksamhet som har naturlig anknytning till föreningens 
all männyttiga ändamål. Det kan vara

•  inkomster som har ett direkt samband med den allmännyttiga 
verk samheten, t ex entréavgifter vid idrotts och kulturevenemang 
och anmälningsavgifter. I inkomstskattelagen talar man om 
aktiviteter som är ett led i verksamheten. 

•  lokalhyra som en förening som äger en samlingslokal får in (läs 
om detta i det tidigare avsnittet om fastighetsbeskattning). 

•  försäljning av märken, affischer, tidningar, böcker mm för att öka 
intresset för föreningens verksamhet. 

•  försäljning som är en del av föreningens ideella arbete. Försälj
ningen ska vara av servicekaraktär, och inte i första hand för att 
tjäna pengar.
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Kommersiell verksamhet
Om försäljningsverksamheten är så omfattande att den kan betrak
tas som kommersiell, dvs med vinst eller förmånssyfte, beskattas 
inkomsterna, såvida inte verksamheten har liten omfattning totalt 
sett. Det räcker alltså inte att verksamheten har dragits igång 
endast för att finansiera det allmännyttiga arbetet.

Av senare rättsfall kan man dra slutsatsen att domstolarna inte 
gillar idén att en ideell förening ska kunna utföra ett arbete skatte
fritt i konkurrens med ett företag som utför samma arbete.

Sedan kan man också fråga sig om det är så förfärligt om över
skottet av näringsverksamheten beskattas med 22% skatt.

Kioskförsäljning hade naturlig anknytning

Nybrostrands Tennisklubb hade en säsongsöppen kioskbutik (även 
mejeri varor och bröd) som delvis vände sig till allmänheten (kringboende 
och sommargäster). 

Verksamheten sköttes inte enbart med frivillig obetald arbetskraft, dvs 
avlönat arbete förekom. Kioskverksamheten bedömdes ha en naturlig 
anknytning till tennisverksam heten eftersom kiosken låg i anslutning till 
anläggningen och hölls öppen enbart när anläggningen hölls öppen. 
Dessutom bokades och betalades speltider i kiosken. Verksamheten 
bedömdes ha karaktär av service till medlemmarna och andra som deltar 
i det ideella arbetet. Den var inte enbart för att finansiera den ideella 
verksamheten.

Kioskverksamheten beskattades därför inte. 

(RÅ 1987 ref 154)

Servering och kiosk hade ingen naturlig anknytning 

Huskvarna Hembygdsförening bedrev museiverksamhet och forskning, 
men drev också en serverings- och kioskrörelse i egna kulturhistoriska 
byggnader för att finansiera museet. Omsättningen var ca 900 000 kr och 
verksamheten drevs med anställd personal. 

Regeringsrätten fann att rörelsen inte hade något annat samband med 
före ningens ideella arbete än att inkomsten finansierade detta och att 
rörelsen därför saknade naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga 
ändamål. 

Föreningen blev alltså skattskyldig för vinsten på 30 000 kr i serverings-
och kioskrörelsen. 

(RÅ 1987 ref 67, dom 1987-05-20, Målnr 4068-1985)
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Garderobsarbete – inte hävdvunnen inkomst

Lionsföreningen fick ett erbjudande om att ta hand om garderoben vid ett 
antal teaterföreställningar. Betalningen bestod av de garderobsavgifter 
som besökarna betalade och arbetet utfördes av föreningens medlemmar. 
Föreningen hade inte en tanke på att dessa intäkter skulle beskattas, 
eftersom de ansåg att arbetet av hävd åtminstone de senaste 20 åren  
utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete av många föreningar.

Skatteverket ansåg dock inte att det handlade om en hävdvunnen intäkt, 
eller en intäkt med naturlig anknytning till verksamheten varför intäkten 
skulle beskattas som näringsverksamhet.

Frågan kom att avgöras av kammarrätten.

Näringsverksamhet – enligt kammarrätten

Domstolen konstaterade att i förarbetena till reglerna om skattebefriad 
verksamhet för allmännyttiga ideella föreningar framgår det att skatte-
befrielse, när det gäller naturlig anknytning, inte bör komma ifråga om 
verksamheten bedrivs stadigvarande och under ungefär samma former 
som normal näringsverksamhet.

I lagtext och förarbeten framgår att verksamheter som har karaktär av 
naturlig anknytning inte kan vara sådan verksamhet som bedrivs i huvud-
sakligt syfte att vara en finansieringskälla. Sådan verksamhet ska istället 
prövas utifrån reglerna om hävd.

Domstolen kom fram till att garderobsarbetet inte hade annat samband 
med det ideella arbetet än att det skulle finanseria den verksamheten, 
vilket innebar att naturlig anknytning saknades.

När det gällde frågan om garderobsarbete var en hävdvunnen inkomst, 
ansåg domstolen att arbete i garderoben avviker från de i praxis godtagna 
verksamheterna. Arbetet som utfördes var också karakteristiskt för 
skattepliktigt lönearbete, enligt domstolen.

Intäkterna skulle därför beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

(Kammarrätten i Jönköping, avd 2, 2920-08)
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Skattebefriad minigolf?

En pensionärsförening drev en minigolfbana (bangolf) som de arrenderade 
av kommunen. Föreningen menade att vinsten, ca 90 000–100 000 kr/år, 
från denna verksamhet borde vara skattebefriad. Skatte befriad, eftersom 
minigolfen var en del i föreningens verksamhetsutbud som bidrog till att 
stimulera medlemmarna och som samtidigt drog in ett antal kronor till 
föreningens omkostnader. Minigolfen borde alltså behandlas som förening-
ens övriga aktiviteter – vävning, korgmålning och studiecirklar – och 
därmed vara skattebefriad. Minigolfen var den största finansieringskällan 
för den ideella verksamheten.

Skatteverket ville beskatta

Pensionärsföreningens åsikt delades inte av Skatte verket som ansåg att 
minigolfverksamheten inte hade någon naturlig anknytning till föreningens 
allmän nyttiga verksamhet. Skatteverket menade också att till skillnad från 
lotterier och bingo så är minigolf ingen hävdvunnen och därmed skatte-
befriad verksamhet. Skatteverket ansåg också att eftersom minigolfverk-
samheten bedrivits med avlönad personal bildade denna inkomstkälla en 
särskild verksamhet som borde beskattas för sig.

Domstolarna

Föreningen överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten konstaterade att ideella föreningar som huvudregel är 
obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster. Kunde då dessa inkomster 
ha en naturlig anknytning till föreningens verksamhet eller vara en hävd-
vunnen inkomst?

Med hänsyn till föreningens verksamhet ansåg förvaltningsrätten inte att 
minigolfverksamheten hade sådant naturligt samband med föreningens 
egentliga verksamhet att inkomsterna inte ska beskattas. Hävdvunnen 
finansieringskälla var det heller inte frågan om enligt förvaltningsrätten.

Frågan kom att avgöras av kammarrätten som fastställde förvaltnings-
domstolens dom utan ytterligare kommentar. Minigolfverksamheten var 
därmed skattepliktig.

(Kammarrätten i Göteborg, 2852-2854-11)

Del av det ideella arbetet 
En försäljningsverksamhet som är en del av föreningens allmän
nyttiga arbete anses ha naturlig anknytning och är därmed skatte
befriad. Verksamheten får varken ha vinstsyfte eller vara till för att 
skapa förmåner för medlemmarna.

Det kan exempelvis vara en handikappförening som säljer utrust
ning som är avsedd för handikappade. 
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Försäljning av terapialster ansågs ha naturlig anknytning

Ett distrikt av en ideell förening skulle starta en social verksamhet för att 
ge sysselsättning åt utslagna personer. Försäljning av sådant som tillverka-
des (exempelvis trasmattor) ansågs ha naturlig anknytning till föreningens 
allmän nyttiga ändamål och blev därmed skattefria inkomster. 

(Förhandsbesked från Skatterättsnämnden december 1993)

Service till medlemmarna 
Inkomster från verksamhet av servicekaraktär där huvudsyftet är 
att ge service till dem som är med i föreningens allmännyttiga 
verk samhet är skattefri.

Exempel på detta är när en musikförening säljer noter eller böcker 
till medlemmarna eller när en idrottsförening har en mindre serve
ring eller säljer sportartiklar till medlemmarna i anslutning till 
klubblokalen. Det kan också vara en församlings för säljning av 
böcker och liknande i samband med guds tjänst erna. Omfattningen 
får inte vara alltför stor.

Inte för stor 
Däremot räknas det knappast som en skattefri verksamhet av 
service karaktär om verksamheten bedrivs stadigvarande och under 
ungefär samma former som normal affärsverksamhet. Bedriver t ex 
en idrottsförening en sportaffär av normal storlek eller om en religiös 
förening har en bokhandel med i stort sett samma sortiment som det 
normala i branschen, beskattas inkomsterna på vanligt sätt.

En rörelse som inte är hävdvunnen och som bedrivs med särskilt 
avlönad personal betraktas som en kommersiellt bedriven verksam
het som ska beskattas för sig, dvs det är en särskild förvärvskälla. 
Läs om detta i ett särskilt avsnitt längre fram i detta kapitel. 

Tandläkarutbildning ansågs ha naturlig anknytning

Västra Regionföreningen av Sveriges Tandläkarförbund hade enligt stad-
garna till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att 
ge medlemmarna utbildning till kursavgifter som motsvarade föreningens 
själv kostnader. Om intäkterna under ett år översteg kostnad erna, skulle 
skill nadsbeloppet avsättas till nästa års kursverksamhet. 

Styrelsens ledamöter, som inte erhöll något arvode för sitt arbete i 
föreningen, planerade kurserna och träffade avtal med de arvoderade 
föreläsarna. Det rent kamerala och administrativa arbetet sköttes av 
anställd personal.
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Skattemyndigheten ansåg att på grund av den omfattande kursverksam-
heten och avsaknaden av ideell (Skattemyndigheten borde nog använt 
benämningen allmännyttig) verksamhet kunde föreningen inte förmåns-
behandlas.

Riksskatteverket (RSV) yrkade att föreningen skulle anses skattskyldig för 
sin kursverksamhet. Föreningen måste anses utgöra en branschförening 
vars ändamål var att ekonomiskt gynna medlemmarna genom prismässigt 
förmånlig kursverksamhet. Eftersom enbart yrkesverk samma tandläkare 
kunde antas som medlemmar uppfyllde föreningen inte kravet på öppen 
medlemsantagning. Fortbildningen vände sig till rörelse idkare i deras 
yrkesutövning. Föreningen bedrev en så omfattande rörelse verksamhet att 
den ideella verksamheten trädde i bakgrunden. Slutligen kunde inte heller 
fullföljdsrekvisitet anses uppfyllt då föreningens överskott inte användes i 
den ideella delen utan användes för att rabattera kommande års kursverk-
samhet. Den ekonomiska verksamheten i föreningen uppfyllde rörelsekrite-
rierna, dvs vinstsyfte, varaktighet och självständighet. Föreningen omsatte 
yrkesmässigt utbildningstjänster. Beträffande vinstsyftet hade föreningen 
framhållit att kursavgifterna skulle motsvara föreningens själv kostnader. 
Föreningens verksamhet gick dock med vinst. Föreningen hade anställd 
personal och föreläsarna erhöll arvoden och kostnadsersättningar. 

Regeringsrätten ansåg det helt klart att verksamheten ska bedömas som 
rörelse (näringsverksamhet). För juridiska personers verksamhet gäller 
enligt praxis att avsaknaden av ett vinstsyfte inte behöver hindra att 
verk samheten betraktas som näringsverksamhet (rörelse), förutsatt att 
den inte har en alltför begränsad omfattning.

Nästa steg var att Regeringsrätten konstaterade att föreningen bedrev en 
allmännyttig verksamhet. Varken det förhållandet att föreningens medlem-
mar får tillgång till utbildningen till ett pris som motsvarar föreningens 
själv kostnader eller det förhållandet att medlemmarna måste antas ha 
nytta av utbildningen i sin förvärvsverksamhet innebär enligt Regerings-
rättens upp fattning att verksamheten kan anses tillgodose deras ekono-
miska intressen i lagens mening.

Föreningen ansågs också öppen. Stadgarnas föreskrifter om avgifts-
sättningen och om behandlingen av even tuella överskott pekar på att någon 
mer betydande fondering av överskott inte kan väntas äga rum över åren. 
Alltså bör fullföljdsrekvisitet vara uppfyllt. Samtliga villkor är därmed 
upp fyllda för att föreningen ska betraktas som en allmännyttig förening. 
Eftersom föreningens kursverksamhet just är det medel varigenom före-
ningen tillgodoser det allmännyttiga ändamål som anges i stadgarna, har 
verksamheten uppenbarligen den naturliga anknyt ning till detta ändamål 
som medför att inkomsten av verksamheten ska undantas från beskattning.

Regeringsrättens slutsats var att föreningen inte ska beskattas för 
kursverk samheten. 

(RÅ 1998 Ref 10, dom 1998-02-05, målnr 5083-1995)
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Förenings drift av kommunal anläggning 
I och med att det blivit vanligare att föreningar får ansvar för drift 
av kommunala anläggningar har Skatteverket gjort ett ställnings
tagande om huruvida inkomsten i form av driftbidrag från kommu nen 
anses ha naturlig anknytning till verksamheten eller inte.

Till att börja med konstaterade Skatteverket att ansvar för driften av en 
anlägg ning mot ersättning är skattepliktig näringsverksamhet enligt 
13 kap 1 § inkomstskattelagen. Skatteverket anser också att driften av en 
kommunal verksamhet som används av föreningen för utövandet av sin 
idrott har naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet. Det gäller 
oavsett om anlägg ningen används enbart av föreningen eller om den delvis 
används av andra. 

(Skatteverkets ställningstagande 2007-06-12, Dnr 131225890-07/111)

Sprida föreningens budskap 
En ideell förening kan sälja sina idéer och sprida sitt budskap via 
cdskivor skattefritt, det har en kammarrättsdom fastslagit. Före
ningens mening med försäljningen var att sprida kunskap om 
verksamheten och budskap om kristen tro samt avståndstagande 
mot droger. Skatteverket och länsrätten tyckte inte att försäljningen 
hade naturlig anknytning till verksamheten, men det tyckte alltså 
kammarrätten. 

■■ Kammarrätten i Jönköping 2008-01-14, 2494-2495-06 

Hävd

För allmännyttiga ideella föreningar är inkomster från verksam
heter som av hävd (tradition) har använts som finansieringskälla för 
ideellt arbete skattefria. Hit hör t ex 

•  bingo och andra lotterier 
•  basarer och loppmarknader 
•  fester, danstillställningar och konserter 
•  marknader 
•  insamlingskampanjer, t ex av returpapper och returglas 
•  försäljningskampanjer, t ex av majblommor 
•  biovisning (gäller nykterhetsföreningar, bygdegårdsföreningar och 

liknande som bedriver verksamheten i egna samlingslokaler) 
•  reklamintäkter från reklamutrymmen på t ex idrottsplatser, 

sam lingslokaler, klubbdräkter eller i programblad.

För en allmännyttig ideell förening är hävdvunna finansieringskällor 
normalt skattefria. Se dock under huvudsaklighetsbedömning nedan. 
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Följer med tiden 
En verksamhet ska ha använts som finansieringskälla under lång 
tid för att räknas som hävd. Men det räcker inte att den egna före
ningen finansierat sig genom en verksamhet under ett antal år. Man 
tittar på om andra liknande föreningar under lång tid finansierat 
sig genom denna verksamhet.

Dock är situationen inte statisk. Utvecklingen i samhället gör att 
nya verksamheter kan komma att bli hävdvunna. Danstillställ
ningar och rockkonserter är exempel på verksamheter som under 
senare år kommit att bli betraktade som hävdvunna.

Huvudsaklighetsbedömning
Den avgörande bedömningen av skattskyldigheten för rörelseinkom
ster i en allmännyttig förening görs slutligen utifrån en huvud sak
lig hetsbedömning av varje förvärvskälla.

En förvärvskälla kan omfatta flera rörelseverksamheter, både 
sådana som har karaktär av naturlig anknytning eller hävd, t ex 
bingo, reklam (normalt skattefria) och sådana som inte har den 
karaktären, t ex arbetsuppdrag/legoarbeten (normalt skattepliktiga).

Rörelseverksamheter som har ett inre sammanhang anses ingå i en 
och samma förvärvskälla. I praxis har en förenings rörelseverksam
heter som bedrivs med ideella arbetsinsatser ansetts ha ett sådant 
inre sammanhang att de bildar en förvärvskälla.

Om ett sådant inre sammanhang saknas uppkommer skilda förvärv
skällor. På så sätt har en rörelseverksamhet som inte har naturlig 
anknytning/hävd ansetts som en särskild förvärvskälla när den 
bedrivits med avlönad personal.

En förvärvskälla beskattas eller undantas från beskattning i sin 
hel het. Någon uppdelning av en förvärvskälla i en skattefri och en 
skatte pliktig del görs inte.

För att undantas från beskattning krävs att förvärvskällan till 
huvudsaklig del – dvs åtminstone 70–80% – omfattar inkomster som 
kommer från verksamheter som har naturlig anknytning/hävd. 
Om en förvärvskällas inkomster från verksamheter som inte har 
natur lig anknytning/hävd är större än 20–30% av de totala inkom
sterna i förvärvskällan blir följden att hela förvärvskällan beskattas, 
således även de ingående normalt skattefria inkomsterna.
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Exempel på beräkning Exempel 1 Exempel 2

Statliga och kommunala bidrag 35 000 kr 35 000 kr

Medlemsavgifter 41 000 kr 41 000 kr

Bingo, basarer och lotterier 61 000 kr 61 000 kr

Reklam 20 000 kr 20 000 kr

Snöskottning* 19 000 kr 55 000 kr

Summa 176 000 kr 212 000 kr

*) Snöskottningen, som inte har naturlig anknytning/hävd, har i båda 
exemplen utförts med ideella arbetsinsatser. 

Delbeloppen i lutande stil avser verksamheter som skattemässigt är rörelse. 
Bidragen i exemplet avser den ideella föreningsverksamheten som inte utgör 
rörelse och som därför inte ska ingå i huvudsaklighets bedömningen. 
Samtliga rörelseverksamheter har utförts med ideella arbetsinsatser och 
utgör därför tillsammans en förvärvskälla.

Exempel 1 

Inkomsterna i förvärvskällan är sammanlagt 100 000 kr (delbeloppen 
i lutande stil). De två första delbeloppen, som avser verksamheter som har 
ka raktär av hävd, är 81 000/100 000 = 81% av samtliga inkomster i 
för värvs källan. Inkomsten av snöskottning, som varken har naturlig anknyt-
ning eller hävd, är 19% av inkom sterna i förvärvskällan. Hela förvärvskällan 
undantas från beskattning.

Exempel 2 

Inkomsterna i förvärvskällan är sammanlagt 136 000 kr (delbeloppen i 
lutande stil). Inkomster hänförliga till hävdvunna finansieringskällor är 
81 000/136 000 = ca 60% av samtliga inkomster i förvärvskällan. 
Snöskottningens andel är ca 40%, dvs mer än 20–30% av samtliga 
inkomster i förvärvskällan. Hela förvärvskällan beskattas.

Rockkonsert ansågs hävdvunnen trots samarbete med EMA-Telstar 

Hovshaga AIF bedriver ungdomsverksamhet inom tennis, innebandy, fotboll 
och bordtennis. Arbetet i föreningen utförs på ideell basis av medlemmarna. 
För att kunna möta behovet av anläggningar, som inte kommunen har 
medel att bygga, har föreningen fått söka nya vägar att finansiera främst 
utbyggnad av fotbollsplaner. Arrangemang av musikkonserter (rockkonserter) 
har visat sig vara ett hållbart finansieringssätt. 

Föreningen är medarrrangör av konserterna med ett utomstående bolag, 
EMA-Telstar, som är ett företag med inriktning på artistförmedling och 
lik nande verksamhet. Föreningens insatser i arrangemanget är att avtala 
om hyra av konsertplats, inhägnader och avgränsningar, tillhandahålla 
sanitära arrangemang, skaffa tillstånd för utskänkning, hyra av vakter och 
tillhanda hålla elektricitet. Föreningen har även stått för marknadsföringen 
av konserterna och hållit i den lokala biljettförsäljningen. 
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Föreningen ansåg att denna tillfälliga verksamhet kunde anses vara en 
hävdvunnen finansieringskälla på samma sätt som exempelvis logdanser, 
och därmed vara skattefri.

Skatterättsnämnden kom fram till att rockkonserter varken kan anses ha 
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller vara en 
hävdvunnen finansieringskälla för ideellt arbete.

Regeringsrätten ändrade dock Skatterättsnämndens förhandsbesked och 
förklarade att föreningens anordnande av rockkonsert är en verksamhet 
som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete.

Idrottsföreningen lägger ner stora ideella insatser i samband med konser-
terna. Föreningens del av vinsten från arrangemanget går till den idrottsliga 
ungdomsverksamheten. Därför kan det förhållandet att föreningen sam-
verkar till arrangemanget med EMA-Telstar inte anses utgöra ett hinder mot 
skatte befrielse för föreningens inkomster av detta. 

Det är visserligen så att musikkonserter inte räknas upp i lagtexten eller 
förarbetena som exempel på verksamhet som kan hänföras till de tradi-
tionella finansieringskällorna för ideellt arbete. Emellertid är uppräkningen 
inte uttömmande. Det kan inte heller antas ha varit avsett att tillämpningen 
skulle låsas fast vid de förhållanden som rådde vid lagstiftningens 
tillkomst på 1970-talet. Enligt Regeringsrättens bedömning får anordnande 
av en årlig konsert med musik av etablerat slag – hit hör sedan länge 
rockmusik – anses vara en aktivitet som inte i något avgörande hänseende 
skiljer sig från sådan festverksamhet mm som nämns i 7 § 5 mom tredje 
stycket SIL eller förarbetena till lagstiftningen. 

Inkomsten blev därför skattefri. 

(RÅ 1998 ref 50) 

I ovanstående rättsfall ansåg alltså Regeringsrätten (numera Högsta 
förvaltningsdomstolen) att anordnande av en årlig konsert var en 
hävdinkomst. Frågan är hur man ska tolka formuleringen en årlig. 
Kan en förening anordna flera konserter per år? Tydligen är det inget 
hinder att föreningen samarbetar med en kommersiell organisation, i 
detta fall i form av ett enkelt bolag.

Längre fram i det här kapitlet kan du läsa om föreningar som lade 
en del av sin verksamhet i ett handelsbolag respektive aktiebolag. 
Föreningarna blev då inte skattebefriade.

Arbetskraft
Av rättsfallen på området att döma verkar det som om oavlönad 
arbetskraft från medlemmarnas sida kan (men inte nödvändigtvis 
behöver) vara en förutsättning för att verksamheten ska godtas som 
hävdvunnen finansieringskälla.
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Festplatsverksamhet ansågs hävdvunnen

Emtungakamraterna IF bedrev festplatsverksamhet. På festplatsen, som 
omfattade en dansbana, två scener under tak, kiosker, tombola och 
toaletter, ordnades offentliga festarrangemang 4–6 gånger per år. Arrange-
mangen sköttes av frivilliga, obetalda krafter inom föreningen. 

Regeringsrätten fann att verksamheten var skattefri, bland annat med 
hän syn till det ideella inslaget i verksamheten.

(RÅ 1983 1:88) 

Pappersinsamling ansågs hävdvunnen

Wargöns IF hade inkomster av pappersinsamling. Regeringsrätten ansåg 
att detta var en hävdvunnen finansieringsform och därmed skattefri, men 
enbart under förutsättning att den sköttes av frivilliga obetalda krafter 
inom föreningen. 

(RÅ 1985 1:2)

Arbete vid miljöstation ansågs inte hävdvunnet

En scoutförenings arbete vid en miljöstation ansågs skattepliktigt då detta 
varken är hävdvunnet eller har en naturlig anknytning till verksamheten. 
Scoutföreningen ville hävda likheten med pappersinsamling och att 
miljö arbetet är en del av deras verksamhet. Att miljöarbetet gjordes med 
ideella krafter hjälpte inte heller. 

(Kammarrätten i Jönköping 2007-04-02, målnr 3126-06) 

Det verkar dock inte rimligt att man på alla områden skulle kräva 
ideellt inslag. Exempelvis kan säkert bingoverksamhet bedrivas helt 
eller delvis med anställd personal.

Fest och dans 
Allmännyttiga föreningar som arrangerar offentliga fester, markna
der eller danstillställningar blir i allmänhet befriade från skatt på 
denna verksamhet. 

Logdanser hävdvunnen verksamhet

En logdansverksamhet som bedrevs av Högs Sportklubb utanför Hudiksvall 
har betraktats som en verksamhet som av hävd utnyttjats för att finan-
siera ideellt arbete. Föreningen blev därför frikallad från skattskyldighet för 
denna rörelse.

Den av klubben arrangerade logdansverksamheten var tämligen omfatt-
ande och gav mellan 60 och 90% av föreningens intäkter. Verksamheten 
bedrevs med ideellt arbete av klubbens medlemmar. 

(RÅ 1992 ref 68) 
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Sommarservering och dans var inte hävdvunnen verksamhet 

Oskarshamns Allmänna Idrottsklubb bedrev sommarservering och dans på 
Badholmen i Oskarshamn. Verksamheten hade ganska stor omfatt ning. 

Regeringsrätten ansåg att inkomst av danstillställningar kan vara en 
tradi tionell finansieringskälla. Dans- och serveringsverksamheten vid 
Badholmen bör dock behandlas enhetligt i skattehänseende. Avgörande 
för om inkom sten från förvärvskällan ska vara skattefri bör vara en 
bedömning av för värvskällans huvudsakliga inriktning. Sammantaget har 
verksamheten fått sådan omfattning och tagit sådana former att den ska 
jämställas med normal sommarservering och danskvällar. Verksamheten 
blev därför inte skattefri.

(RÅ 1988 not 599) 

Nöjes- och sällskapsdans inte allmännyttigt

Västbergaträffen ansåg sig vara en allmännyttig ideell förening och 
lämnade därför ingen inkomstdeklaration, utan lämnade särskild uppgift. 
Efter förfrågan från Skatteverket uppgav föreningen att syftet var att ge 
medlemmarna en meningsfull fritid genom att erbjuda social gemenskap, 
kulturellt utbyte, motion och rörelse samt studie- och utbildningsverk-
samhet. Verksamheten inriktades på att ordna trevliga och engagerade 
aktiviteter såsom danser, samkväm, musikunderhållning, utflykter mm.

Kammarrätten ansåg att den stora omfattningen (en omsättning för 
danserna på ca 800 000 kr) gjorde att det förelåg skattepliktig närings-
verksamhet. En förening som ägnar sig åt att anordna danstillställningar 
som till sin natur har stora likheter med tillställningar för nöjes- och 
sällskapsdans av offentlig karaktär inte kan anses som allmännyttig. 
Inslag av utlärning på danstillställningarna förändrar inte bedömningen. 
Därmed betraktades föreningen som oinskränkt skattskyldig och skulle ta 
upp överskottet av näringsverksamheten 36 364 kr till beskattning.

(Kammarrätten i Stockholm 2018-11-29 Mål nr 3551-18) 

Skogsplantering 
Skogsplantering har sedan lång tid varit ett vanligt sätt för före
ningar att finansiera den ideella verksamheten. Enligt Skatteverket 
kan därför skogsplantering anses vara en hävdvunnen finan sie
ringskälla för en allmännyttig ideell förening.

Förutsättningen är att verksamheten bedrivs av obetalda krafter 
inom föreningen och att verksamheten inte snedvrider konkurrensen 
på området.

■■ Skatteverkets ställningstagande 2005-04-20 Dnr 130 157248-05/111 
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Skogsinkomster inte hävdvunna 

IFK Kuoksu i Vittangi finansierade idrottsverksamheten med olika verk-
samheter. Kammarrätten ansåg att dagsverken och skogsavverkning och 
energi skogsförsäljning inte var sådana aktiviteter som av hävd utnyttjats 
för att finansera ideellt arbete. 

Föreningen ansågs därför obegränsat skattskyldig. 

(Kammarrätten i Sundsvall 9 februari 2001, målnr 4015-1998, 22-1999) 

Omfattning och vinst 
I vissa fall har regeringsrätten medgivit skattefrihet därför att 
verksamheten har varit av begränsad omfattning. I andra fall har 
man sagt att omständigheter såsom verksamhetens omfattning och 
ekonomiska utfall principiellt saknar betydelse för bedömningen av 
om verksamheten är av hävd. Rör det sig om en typisk traditionell 
finansieringskälla för ideellt arbete, ställs enligt domstolen inga krav 
på att verksamheten ska vara begränsad och endast ge blygsam 
vinst.

Bingolotto
Den bingolottoförsäljning som görs av allmännyttiga ideella före
ningar genom medlemmarnas ideella arbetsinsatser är enligt 
Skatteverkets uppfattning en hävdvunnen finansieringskälla.

Regeringsrätten har fastslagit att en allmännyttig ideell förenings 
lotteriverksamhet är skattebefriad trots att försäljningen sker i flera 
led. Regeringsrätten anser inte att skattefriheten påverkas av om 
lotteriet har stor omfattning och till en del sköts av anställd personal. 
Se rättsfallet senare i kapitlet.

Genom bolag 
Ett antal riksorganisationer för ideella föreningar har fått tillstånd 
enligt lotterilagen att anordna lotterier. En del riksorganisationer 
har genom sitt samverkansorgan gett ett av dem indirekt ägt bolag 
i uppdrag att genomföra lotteriet med hjälp av bland annat distrikts
idrotts förbund och lokala idrottsföreningar. Distriktsidrottsförbun
dens upp gift är att sköta distributionen av lotter och vinster medan 
själva lotteriförsäljningen har skötts av idrottsföreningarna. Ett 
alternativ kan också vara att de uppgifter som distriktsidrotts
föreningarna haft, i stället läggs över på ett av den ideella fören
ingen ägt aktie bolag. 
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Förhandsbesked – vägrades angående lotterier 

En organisation sökte förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN) om 
reglerna när hanteringen är uppdelad i flera led. Kan inkomsten då vara 
skattebefriad som sådan inkomst som av hävd utnyttjas som finansierings-
källa för ideellt arbete? Eller är skattebefrielse möjlig endast för de 
riks organisationer som fått lotteritillståndet, och som därmed i lotteri-
lagens mening är anordnare av lotteriet?

SRN gör den bedömningen att det inte finns något i lagtexten som säger 
att det enbart är innehavaren av lotteritillståndet som kan få skattefrihet, 
utan även de övriga leden bör omfattas av skattefriheten. Enligt nämndens 
mening framstår det som naturligt att se hanteringen av lotteriet i de olika 
leden som en helhet.

SRN bedömde att grunden för skattebefrielse är att verk samheten kan 
betraktas som en typisk traditionell finansieringskälla för ideellt arbete. 
Lotteriets betydande omfattning hindrar inte att inkomsterna anses vara 
skattefria för de ideella föreningarna. Även om distriktsidrotts förbunden 
administrerar lotterna med hjälp av anställd personal innebär detta inget 
hinder för skattefrihet. Inte heller att bolag medverkar i hante ringen av 
lotterna inverkar på bedömningen om verksamheten är skattefri för 
distriktsförbunden. 

Riksskatteverket (RSV) överklagade förhandsbeskedet till Regeringsrätten. 
I överklagandet hävdade RSV att distriktsidrottsförbundens inkomster från 
lotterier ska vara skattepliktiga när arbetet sker med hjälp av anställd 
personal eller genom ett särskilt bildat bolag.

Regeringsrätten gjorde dock samma bedömning som SRN när det gäller 
anställdas medverkan i lotteriet. Vad gäller skattekonsekvenserna när 
distriktsförbunden administrerar lotteriet genom ett bolag fann Regerings-
rätten att förutsättningarna för den ställda frågan var alltför opreciserade för 
att distriktsförbundens skattskyldighet ska kunna bedömas med säkerhet. 
Dels saknade man uppgifter om innehållet i avtalen, dels i vilken omfattning 
försäljningen av lotter skulle ske av andra än ideellt arbetande personer.

Frågan bedömdes som alltför allmänt hållen för att lämpa sig som 
förhands besked. 

(RÅ 1999 not 216, Regeringsrättens dom 1999-10-14, målnr 6013-1997) 

Radioreklam och webbreklam 
Reklaminslag i närradioprogram som en allmännyttig ideell förening 
sänder är enligt Skatteverkets uppfattning en sådan hävdvunnen 
inkomst som föreningar kan skattebefrias för. Förutsättningen är 
dock att det är fråga om ett radioprogram som har anknytning till 
det allmännyttiga ändamålet och inte är ett reklamprogram som 
enbart sänds för att ge föreningen inkomster. 



 | 243

Skatteregler – näringsverksamhet 

Många ideella föreningar har en hemsida för föreningens verksam
het. Om föreningen där erbjuder banners och annat reklamutrymme 
för företag, kan detta antagligen jämställas med exempelvis radio
reklam eller reklam i en föreningstidning. Ersättningen är därmed 
skattefri enligt reglerna om hävd.

Huvudsaklighetsprincipen eller särskild 
 förvärvskälla 

Inre sammanhang 
Alla näringsverksamheter som huvudsakligen (minst ca 75%) 
bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar anses 
ha ett sådant inre sammanhang att de räknas som en enda närings
verksamhet.

Antingen eller 
Denna verksamhet ska antingen beskattas helt och hållet eller vara 
helt skattefri. För att inkomsten av näringsverksamheten ska vara 
skattefri måste den huvudsakliga delen (minst ca 75%) av förening
ens totala näringsverksamhetsinkomster komma från den i princip 
skattefria delen (hävd och/eller naturlig anknytning).

Campingplatsbevakning skattefri 

Idrottsföreningen Göta Friidrott finansierade delvis sin verksamhet genom 
att bevaka Skutbergets Campingplats. Bevakningsverksamheten hade 
ingen naturlig anknytning till föreningens övriga verksamhet och kunde inte 
heller räknas som någon finansieringsform av hävd.

Men verksamheten bedrevs med ideella arbetsinsatser och hade därför ett 
inre sammanhang med föreningens övriga verksamheter. Därför bedömdes 
bevakningsverksamheten efter huvudsaklighetsprincipen som skattefri 
efter som föreningens totala inkomster i huvudsak kom från normalt 
skattefri verksamhet. 

(RÅ 1987 ref 153, dom 1987-12-08, målnr 462-1985) 

Vakttjänst i Folkets park skattefri 

Bengtsfors Idrottsförenings inkomster genom vakttjänster i Folkets park 
bedömdes vara skattefria. Verksamheten ansågs dock inte vara hävd-
inkomst. Inkomsten var därför i princip skattepliktig, men huvudsaklighets-
principen gjorde att den blev skattefri. 

(RÅ 1987 ref 814, dom 8 december 1987, målnr 175-1987) 
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Försäljning av konstmappar skattefri 

Svenska Bandyförbundet hade ett år sålt konstmappar för 127 050 kr. 
Denna försäljningsverksamhet kunde inte anses ha ett naturligt samband 
med förbundets ideella verksamhet. Den kunde inte heller räknas som en 
traditionell finansieringskälla för ideell verksamhet. På grund härav borde 
förbundet beskattas för nettointäkten av verksamheten i inkomstslaget 
rörelse. Detta ansåg Skattemyndigheten, länsrätten och kammarrätten. 

Regeringsrätten ansåg liksom underinstanserna att den av förbundet 
bedrivna försäljningen av konstmappar är rörelse. Försäljningen kan inte 
anses ha naturlig anknytning till förbundets allmännyttiga ändamål. Den 
kan inte heller anses hänförlig till försäljningskampanj eller till annan 
verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt 
arbete. Verksam hetens överskott utgör därför i princip sådan inkomst av 
rörelse som för bundet ska beskattas för. 

Frågan om en förenings rörelseinkomst är skattefri eller skattepliktig ska 
dock avgöras på grundval av en huvudsaklighetsbedömning. Denna bedöm-
ning ska avse verksamheter som har sådant inre sammanhang att de ingår 
i en och samma förvärvskälla. 

I målet har inte påståtts att förbundet haft andra skattepliktiga rörelse-
inkomster än från försäljningen av konstmapparna. När det gäller förbun-
dets övriga inkomster har förbundet under en särskild rubrik i räken-
skaperna avse ende bland annat försäljningsverksamhet upptagit inkomster 
– förutom av konstmappen – av bland annat försäljning av olika märken 
samt av reklam. 

Dessa inkomster är sådana rörelseinkomster för vilka förbundet i princip är 
frikallat från skattskyldighet. Försäljningen av mapparna har skett med 
hjälp av ideella krafter. Denna verksamhet har haft ett sådant samband 
med den övriga nämnda verksamheten att det varit fråga om en och 
samma förvärvs källa. Uppgifterna i räkenskaperna visar att förvärvskällans 
inkomst till huvudsaklig del härrört från den skattefria verksamheten. 
Förbundet ska därför frikallas från skattskyldighet för all rörelseinkomst. 

(RÅ 1989 Ref 124) 

Biografföreställningar skattefria

Melleruds IF delfinansierade den ideella verksamheten med bioföreställ-
ningar. Eftersom bioverksamheten bedrevs i hyrda lokaler ansågs verksam-
heten inte vara en hävdvunnen finansieringskälla. 

Omsättningen av bioverksamheten var dock bara ca 15% av föreningens 
inkomster, så huvudsaklighetsprincipen gjorde att föreningen inte behövde 
skatta för inkomsterna. 

(RÅ 1988 Not 596, dom 11 oktober 1988, målnr 3986-1986) 
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Redovisningsverksamhet i bildningsförbund skattepliktig 

En allmännyttig ideell förening bedrev en redovisningscentral gentemot 
andra bildningsförbund vid sidan av sin ordinarie studieverksamhet. 
Kammarrätten gjorde bedömning en att verksamheten inte var varken 
inkomst av hävd eller hade en naturlig anknytning till föreningens allmän-
nyttiga ändamål. Rätten gjorde också en bedömning om redovisningsverk-
samheten var en självständig näringsverk samhet eller om föreningens 
sammanlagda verksamhet kunde anses vara en och samma näringsverk-
samhet. Man kom fram till att redovisningsverksam heten var en fristående 
verksamhet och att den skulle beskattas samt att den var momspliktig (för 
att inte snedvrida konkurrensen).

(Kammarrätten i Jönköping, 2007-02-07, målnr 1718-1719-06) 

Skattepliktig kan smitta skattefri 
Är den skattefria delen av näringsverksamheten mindre än ca 75% 
ska all inkomst av näringsverksamhet beskattas. I detta fall kan 
alltså en ganska liten skattepliktig näringsverksamhet smitta andra 
i princip skattefria verksamheter som bingo, lotterier, tävlings
arrangemang, etc.

Avverkning av rotpost skattepliktig

Nattavaaraby Sportklubb fick i gåva från Domänverket såsom bidrag till ny 
fritids- och idrottslokal 150 kubikmeter virke på rot till ett värde som i 
över låtelsehandlingen av Domänverket angavs till 7 500 kr. Klubben 
avverkade och sålde virke för 37 500 kr. 

Försäljningen bedömdes som näringsverksamhet. Inkomsten ansågs 
varken ha naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet 
eller vara en verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för 
ideellt arbete.

Sportklubbens totala inkomster kom inte i huvudsak från normalt skattefri 
verksamhet och därför beskattades skogsförsäljningen. 

(RÅ 1988 not 603, dom 11 oktober 1988, målnr 2101-1987)
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Campingverksamhet skattepliktig

En viss del av arbetet på en campingplats, som drevs av Skutskärs SK, var 
avlönat. En stor del av arbetet utfördes dock av medlemmarna på ideell 
basis. Närmare utredning saknades emellertid om i vilken utsträckning 
oavlönat arbete förekommit.

Regeringsrätten fann att campingverksamheten varken kunde anses ha 
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd 
vara en finansieringskälla för ideellt arbete. På grund därav, och då en 
huvud saklighetsbedömning inte ledde till annat resultat, utgjorde över-
skottet från campingverksamheten skattepliktig inkomst för föreningen. 

(RÅ 1988 not 600, dom 11 oktober 1988, målnr 2960-1987) 

Förvärvskällor 
Sedan skattereformen 1991 slås all verksamhet som en fysisk eller 
juridisk person bedriver ihop till en enda förvärvskälla. Ändå använ
der man i vissa sammanhang det gamla förvärvskällebegreppet just 
när det gäller allmännyttiga ideella föreningars beskattning.

Så här står det i proposition 1989/90:110 (skattereformpropositionen):

För närvarande är den skattepliktiga verksamheten ofta avgränsad 
till en särskild förvärvskälla. En sammanslagning av förvärvs
källorna får i sådana fall till följd att föreningar som i dag redovisar 
sina skattepliktiga fastighets och rörelseinkomster i en särskild 
förvärvs källa riskerar att förlora skattefriheten för inkomsterna med 
naturlig anknytning etc. Omvänt kan föreningar som i dag redovisar 
skatte pliktig verksamhet i en särskild förvärvskälla bli skattebefriade 
om den ideella verksamheten efter sammanslagningen utgör den 
huvud sakliga delen.

Med anställd personal 
Inkomster av kommersiell verksamhet av större omfattning med 
anställd personal beskattas, såvida inkomsterna inte är skattefria 
på grund av hävd eller naturlig anknytning.

I sådana fall blir den kommersiella verksamheten en särskild 
för värvskälla på grund av att den inte bedrivs med ideella arbets
insatser utan med anställd personal.
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En förening har följande nettoinkomster av olika verksamheter: 

Bingoverksamhet 30 000 kr

Reklaminkomster 20 000 kr

Basarer 11 000 kr

Lotterier 15 000 kr

Summa hävdinkomster 76 000 kr

Skogsavverkning med oavlönad arbetskraft (ej hävd-
inkomst)

 
24 000 kr

Summa inkomster totalt 100 000 kr

Eftersom inkomsterna av icke hävdvunnen finansiering ligger under ca 25% (i 
detta fall 24%) blir all inkomst skattefri för föreningen (även skogs avverk ningen).

Skulle inkomsterna från skogsavverkningen varit 35 000 kr skulle alla 
inkomster bli beskattade, alltså även exempelvis bingoinkomsterna. Skulle 
inkomsterna från skogsavverkningen varit 35 000 kr och utförts av 
personer som var anställda av föreningen skulle skogsavverkningen ha 
betraktats som en särskild förvärvskälla och beskattats för sig. De övriga 
inkomsterna blir då fortfarande skattefria, dvs det blir ingen smittoeffekt.

Om de skattepliktiga inkomsterna överstiger ca 25% av föreningens 
inkomster kan det löna sig att bedriva den skattepliktiga verksam
heten med anställd personal för att slippa skatta för samtliga 
inkomster. 

Kiosk- och campingverksamhet var skattepliktig
En idrottsförening har ca 250 medlemmar. Föreningen driver sedan 
15–20 år en campinganläggning, vilken arrenderas av kommunen. I anslut-
ning till campingen finns en kiosk där föreningen säljer glass, smågodis 
och enkla korv- och hamburgermåltider. Kiosken har begränsade öppet-
tider och är endast öppen under semestertid. Kiosken drivs helt med 
ideellt arbete från föreningens medlemmar. Camp ingen drivs dels med 
frivillig kraft, dels sköter föreningens anställde vaktmästare städ- och 
reparations arbeten samt visst receptionsarbete.
Skattemyndigheten ansåg att en rörelse förelåg för föreningens verksam-
heter med kiosk, camping, sponsring, bingolotter, lotteri, anordnande av 
marknad och pappersinsamling. Den totala bruttointäkten (omsättningen) 
var 281 124 kr, varav 141 860 kr kom från camping- och kioskverksam-
heten. De sammanlagda kostnaderna var 87 873 kr och av dessa hörde 
66 251 kr till camping- och kioskverksamheten. I nästkommande års 
inkomstdeklaration var motsvarande belopp 239 806 kr, 115 016 kr, 
87 604 kr respektive 54 116 kr.

Föreningen överklagade skattemyndighetens beslut och ärendet hamnade 
i kammarrätten som gav följande domskäl:
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1. Gemensam verksamhet
Den första frågan gäller om kiosk- och campingverksamheten ska betrak-
tas som en gemensam verksamhet eller som två separata. Av utredningen 
framgår att kiosken ligger på campingområdet och att både kiosken och 
campingen arrenderas från kommunen. Därför anser kammarrätten att 
kiosk- och campingverksamheten ska betraktas som en gemensam 
verk samhet.

2. Naturlig anknytning eller hävd

Nästa fråga gäller om kiosk- och campingverksamheten har naturlig anknyt-
ning till föreningens allmännyttiga verksamhet. Föreningen hävdade, dels 
att kiosken har en naturlig anknytning till föreningens verksamhet, dels att 
kiosk- och campingverksamheten är hävdvunna finansieringskällor. Mot 
bakgrund av vad som är känt angående kiosk- och campingverksam heten 
samt om föreningen och dess verksamhet i övrigt kan kiosk- och camping-
verksamheten inte anses ha en naturlig anknytning till föreningens allmän-
nyttiga ändamål. Inte heller kan verksamheten anses vara hävdvunnen 
som finansieringskälla för ideell verksamhet.

3. Marknad

Föreningen verkar hävda att föreningen självständigt arrangerar marknader 
och att hjälp köps in från en annan förening. Därför ska, enligt föreningen, 
hela bruttointäkten från marknaden beaktas vid huvudsaklighetsbedöm-
ningen. Av handlingarna i målen framgår emellertid att marknaden sedan 
början av 1980-talet arrangeras av föreningen och den andra föreningen 
i samverkan med kommunen. Verksamheten sköts av en gemensam 
kommitté med egen redovisning. Hälften av bruttointäkten från marknaden 
har tillgodoförts den andra föreningen. Med hänsyn till vad som framkommit 
finner kammarrätten att vid huvudsaklighetsbedömningen ska hälften av 
bruttointäkten från marknaden beaktas.

4. Huvudsaklighetsbedömning

Föreningen har hävdat att eftersom visst arbete i campingverksamheten 
utförs av avlönad arbetskraft, så saknas inre sammanhang med verksam-
heten i övrigt. Föreningen har även hävdat att vid huvudsaklighetsbedöm-
ningen nettointäkterna och inte intäkterna från de olika verksamheterna ska 
beaktas. I RÅ 1987 ref 153, (se tidigare i detta kapitel) där Göta Friidrotts 
bevakning av en campingplats varken ansågs ha naturlig anknytning till 
föreningens verksamhet eller vara en hävdvunnen finansieringskälla, 
uttalade Regerings rätten bland annat följande. Med hänsyn till att såväl 
föreningens i princip skattefria verksamhet (bingo, lotterier, fester och 
reklam) som bevaknings verksamheten i allt väsentligt hade ombesörjts av 
medlemmarna på ideell basis ingick de i samma förvärvskälla. 



 | 249

Skatteregler – näringsverksamhet 

Frågan i det nu aktuella målet blir om kiosk- och campingverksamheten 
i allt väsentligt kan anses ha ombesörjts av medlemmarna på ideell basis. 
I målen har i denna del lämnats olika uppgifter om i vilken omfattning den 
avlönade vaktmästaren har skött kiosk- och campingverksamheten. 
Genomgående har emellertid uppgetts att vaktmästaren skött daglig 
städning av hygien utrymmen och visst reparationsarbete. Tiden för 
städningen har varit två timmar per dag. När vaktmästaren haft semester 
har styrelsens medlem mar utfört den dagliga städningen. I stort sett allt 
arbete i kiosken har utförts på ideell basis.

Därmed får kiosk- och campingverksamheten i allt väsentligt anses ha 
ombe sörjts av föreningens medlemmar på ideell basis. Inre sammanhang får 
således anses föreligga mellan den verksamhet för vilken föreningen i princip 
är frikallad från skattskyldighet samt kiosk- och campingverksamheten.

Enligt föreningens årsredovisning för beskattningsåret 1994 uppgår 
för eningens intäkter till sammanlagt 288 758 kr, varav 146 898 kr avser 
intäk ter för vilka föreningen i princip är frikallad från skattskyldighet 
(bingolotto, pappersinsamling, marknad osv). Resterande 141 860 kr avser 
kiosk- och campingverksamheten. Enligt årsredovisningen för beskattnings-
året 1995 uppgår intäkterna till sammanlagt 248 724 kr, varav 133 709 kr 
avser intäkter för vilka föreningen i princip är frikallad från skattskyldighet 
(bingo lotto, pappersinsamling, marknad osv). Resterande 115 015 kr avser 
kiosk och campingverksamheten. 

Handlingarna utvisar att förvärvskällans intäkter till huvudsaklig del härrör 
från den skattepliktiga delen. Föreningen är därför – i enlighet med vad 
som uttalats i RÅ 1987 ref 153 – skattskyldig för alla inkomster.

(Kammarrätten i Jönköping, dom 1998-11-18, målnr 3007-3008-1997) 

Ovanstående rättsfall visar att det antagligen hade lönat sig för 
före ningen att driva kiosken och campingplatsen med anställd 
personal i stället för med ideell arbetskraft. Då hade enbart över
skottet i den verksamheten beskattats, medan de andra inkom
sterna varit skatte befriade.

En intressant fråga är hur stor andel ideell arbetskraft det måste 
vara för att verksamheten inte ska betraktas som en särskild 
för värvskälla. I ovanstående rättsfall var det arbete som utförts med 
anställd arbetskraft av liten omfattning. Det ideella arbetet var 
säkert minst 90%.

Konkurrenssituation 
Det verkar som om rättspraxis i vissa fall tar hänsyn till om 
verksam heten är konkurrensutsatt eller inte. Om så är fallet är det 
svårare att få verksamheten betraktad som naturlig anknytning 
eller hävd. Vissa verksamheter är ganska klart konkurrensutsatta, 
exempelvis bevakning av en campingplats och uppdragsutbildning. 
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Men vill man vara mera vid i sin tolkning, kan man väl säga att 
även korvförsälj ning, rockkonserter och danstillställningar är 
konkurrensutsatta.

Uppdragsutbildningar särskild verksamhet som beskattades

En ideell förening bedriver dels ideell verksamhet (folkbildningsverksam-
het), för vilken föreningen är frikallad från skattskyldighet, dels vissa helt 
avgifts finansierade renodlade uppdragsutbildningar. 

Skatterättsnämnden anser att föreningens anordnande av uppdragsutbild-
ningar är en sådan rörelse som varken kan anses ha naturlig anknytning till 
föreningens allmännyttiga ändamål eller vara hävdvunnen finansierings-
källa för ideellt arbete. Uppdragsutbildningarna är en särskild förvärvsverk-
samhet som är skild från föreningens övriga verksamhet. Föreningen är 
inte frikallad från skatt på denna. 

Skatterättsnämnden motiverade sitt beslut enligt följande. 

1. Naturlig anknytning

Inskränkt skattskyldiga ideella föreningar är, förutom för inkomsten av den 
ideella verksamheten, också frikallade från skattskyldighet för inkomst av 
näringsverksamhet som till huvudsaklig del härrör från verksamhet som har 
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd 
ut nyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. Uppdragsutbildningarna 
skiljer sig väsentligen från den ideellt bedrivna verk samheten dels genom 
att utbildningarnas innehåll får antas utformas mer med beaktande av 
beställarnas önskemål och mindre i enlighet med folk bildningstanken, och 
dels genom att verksamheten sker på affärsmässiga villkor i konkurrens 
med skattskyldiga näringsidkare. Uppdragsutbildningarna kan därför inte 
anses som ett fullföljande av det allmännyttiga ändamålet. De utgör inte ett 
direkt led i fullföljandet av det ideella arbetet. De har inte heller karaktären 
av service till medlemmarna och andra som deltar i det ideella arbetet. Mot 
denna bakgrund finner nämnden att uppdragsutbildning arna, trots att de 
utgör verksamhet av delvis samma slag som den ideellt bedrivna, måste 
anses sakna naturlig anknytning till det allmännyttiga ända målet.

2. Hävd

Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete 
räknas vissa i lagtexten uppräknade verksamheter. Exemplen visar vilka 
slags verk samheter som vid tiden för lagstiftningens tillkomst uppfattades 
som tradi tionella finansieringskällor. Lagstiftningen ger inte något besked 
om vad som kan krävas beträffande verksamhetens form och omfattning 
eller när det gäller konkurrenssituationen och liknande förhållanden. 
Det har varit en uppgift för rättspraxis att göra den närmare avgränsningen. 
I ett fall, RÅ 1987 ref 153, har särskilt konkurrenssituationen berörts. 
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Regeringsrätten konstaterade i det fallet att föreningen efter anbud och 
i konkurrens med andra erhållit det aktuella uppdraget (bevakning av en 
campingplats). Därför ansågs verksamheten varken ha naturlig anknytning 
till föreningens allmännyttiga ändamål eller kunna hänföras till hävdvunna 
finansieringskällor. 

Av de i lagtext och förarbeten angivna exemplen på verksamheter och med 
beaktande av Regeringsrättens bedömning i angivna mål, finner Skatte-
rätts nämnden att uppdragsutbildningarna inte är hävdvunna finansierings-
källor. 

Frågan är då slutligen om uppdragsutbildningarna ska anses vara en 
särskild förvärvsverksamhet. Genom att denna verksamhet har en annan 
inriktning och dessutom till skillnad från föreningens övriga verksamhet 
bedrivs helt kommersiellt och i konkurrens med andra, bör den enligt 
nämndens mening särskiljas från föreningens ideella verksamhet och trots 
att den utgör en mindre del av föreningens hela verksamhet bli föremål för 
beskattning. Den utgör därför enligt nämndens mening en särskild 
förvärvsverksamhet som ska beskattas. 

(Skatterättsnämndens beslut 23 april 1999) 

Ovanstående dom visar att Skatterättsnämnden tagit hänsyn till att 
föreningen sysslat med en konkurrensutsatt verksamhet. Det verkar 
också som om rättsfallet visar att man har olika grader av kommer
siell verksamhet, och att uppdragsutbildningar är mera kommer
siella än exempelvis festarrangemang. I ärendet framgår inte klart 
om uppdragsutbildningen genomförs med anställd personal, men det 
får man väl anta. 

Jämför också med Tandläkarförbundets utbildningsverksamhet 
i Regeringsrättens dom 2 mars 1998 mål nr 50831995, som vi 
refererar tidigare i detta kapitel. Där blev föreningen skattebefriad.

Juristhjälp skattepliktig

En förening tillhandahöll juristhjälp åt sina medlemmar och deras anhöriga 
med hjälp av anställda jurister. Verksamheten bedrevs på ungefär samma 
sätt som på många advokat- och juristbyråer. 

Med hänsyn till att verksamheten bedrevs i direkt konkurrens med 
skattskyl diga verksamheter som bedrevs av andra, ansågs verksamheten 
inte ha naturlig anknytning till förbundets allmännyttiga ändamål eller ha 
karaktären av service till medlemmarna (på det sätt som lagtexten talar 
om). Föreningen frikallades därför inte från skattskyldighet för inkomsterna 
av juristverksam heten. 

(Skatterättsnämndens förhandsbesked 9 oktober 1996) 
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Insamlingsverksamhet var inte skattepliktig – trots anställd personal 
och kommersiell verksamhet 

Föreningen C:s ändamål är att verka för en förbättring av levnadsvillkoren 
för och reaktivering av cancerdrabbade, samt att bidra med medel till 
inköp av sjukhusutrustning till svenska sjukhus och behandlingshem. 
C bedriver insamlingsverksamhet och delar ut bidrag. Någon egentlig 
föreningsverk samhet i övrigt förekommer inte. Insamlingsverksamheten 
sker genom tele fonförsäljning, med anställd personal samt i samarbete 
med telemarketing bolag. Den bedrivs självständigt, varaktigt och genererar 
stora inkomster.

Bidragsgivarna lämnar oftast 100–350 kr till C och som motprestation 
erhålls en karta med brevmärken eller en knappnål. Inköpskostnaderna för 
dessa uppgår till ungefär 80 öre.

Skatteverket ansåg 

•  att bestämda personers ekonomiska intressen främjas i och med att så 
stor del av insamlade medel har gått till löner, vilket innebär att ett 
okvalifi cerat ändamål har främjats i mer än i ringa omfattning. 

•  att omfattningen av insamlingsverksamheten (rörelse) medför att 
föreningen inte uteslutande kan anses främja ett allmännyttigt ändamål. 

•  att den affärsmässiga formen, hur insamlingsverksamheten bedrivs, 
leder till att den bör klassificeras som näringsverksamhet. 

•  att erhållna bidrag inte kan räknas som skattefria gåvor utan att de ska 
anses vara sådana skattepliktiga inkomster som normalt är att räkna 
med som ett led i verksamheten. 

Regeringsrätten uttalade följande: Det råder en uppenbar diskrepans 
mellan vad mottagaren erlägger och vad som erhålls från föreningen i form 
av främst brevmärken. Vad som tillhandahålls av föreningen saknar helt 
värde för mottagaren. Denna verksamhet kan inte anses konkurrera med 
någon på marknadsmässiga villkor bedriven verksamhet och föreningens 
kostnader är inte heller av sådan art att föreningen genom sin verksamhet 
i praktiken endast kommer att tillgodose vissa medlemmars eller andra 
personers intressen i stället för föreningens stadgeenliga allmännyttiga 
ändamål. 

(Regeringsrättens dom den 20 juli 2004, mål nr 2183-2186-00) 

Ingen vinst – ingen skatt 
Om en ideell förening inte uppfyller kraven på allmännyttigt ända
mål, verksamhetens art, öppenhet i medlemsantagningen och 
inkomst användning, blir föreningen helt skattepliktig. Det betyder 
dock inte automatiskt att föreningen måste betala skatt. Ger förening
ens näringsverksamhet ingen vinst blir det inte heller någon skatt.



 | 253

Skatteregler – näringsverksamhet 

Uttagsbeskattning
Det kan alltså förekomma att en allmännyttig förening beskattas 
för en särskild förvärvskälla samtidigt som resten av närings verk
sam heten är skattefri på grund av hävd eller naturlig anknytning.

Om en sådan förening överför tillgångar från den skattepliktiga 
delen till den skattefria, ska föreningen i den särskilda förvärvs
källan uttagsbeskattas för den överförda tillgångens marknads
värde. Denna bestämmelse har införts för att hindra att en förening 
köper in avdragsgilla saker i den skattepliktiga verksamheten och 
sedan använder dem i den skattefria. 

Handelsbolag eller aktiebolag 

Handelsbolag
Det förekommer att föreningar lägger en viss del av sin verksamhet i 
ett handelsbolag (eller någon annan utomstående aktör), där före
ningen plus någon passiv person är delägare. Exempel på verksam het 
i bolaget är reklam och sponsorverksamhet – verksamheter som 
skulle vara skattebefriade om de bedrevs i föreningens egen regi. 

Handelsbolagsinkomst skattepliktig

Föreningen X var en ideell idrottsförening. Föreningens inkomster bestod i 
sin helhet av inkomster som direkt härrörde från föreningens ideella 
verk samhet eller som hade en naturlig anknytning till föreningens ändamål 
samt inkomster från verksamhet som av hävd utnyttjades för att finansiera 
ideellt arbete. Föreningen hade därför den upp fattningen att man var helt 
befriad från inkomstskatt.

Föreningen hade för avsikt att fortsättningsvis driva reklam- och sponsor-
verk samheten i ett handelsbolag. Den verksamheten omfattade mom s-
pliktiga tjänster avseende reklam, och handelsbolaget blev då skatt skyldigt 
till mervärdesskatt för reklam- och sponsorverksamheten. Ur inkomst-
skatterättslig synvinkel gällde att handelsbolaget inte var ett självständigt 
skattesubjekt. Handelsbolagets inkomster skulle fördelas på bolags-
männen motsvarande deras andelar och sedan beskattas av dessa. 
Eftersom föreningen var en ideell förening och inkomsten avsåg verksam-
het som av hävd utnytt jades för att finansiera ideellt arbete, hävdade man 
att inkomsten skulle vara skattefri hos föreningen.

Föreningen önskade följande fråga besvarad: Under förutsättning att 
reklam verksamheten hade varit skattefri om den bedrivits av föreningen 
och om den istället bedrivs i ett handelsbolag, blir då inkomsten från 
handelsbolaget skattefri hos föreningen? 
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Skatterättsnämnden (SRN) ansåg att föreningen inte var frikallad från 
skatt skyldighet för handelsbolagets inkomster av reklamverksamheten. 
Reklamverksamheten är att anse som sådan hävdvunnen verksamhet att 
inkomsterna av den inte ska beskattas så länge verksamheten bedrivs 
direkt i föreningen. Frågan i ärendet är om någon förändring i detta 
hän seende sker när verksamheten i stället bedrivs i handelsbolaget. 
I princip ska det som i lagtexten kallas ”särskild förvärvsverksamhet 
avseende rörelse” beteckna det som i det tidigare skattesystemet utgjorde 
en förvärvskälla i inkomstslaget rörelse. Av detta följer att den i handels-
bolaget bedrivna verk samheten ska behandlas för sig och skild från 
föreningens egna inkomster. 

Reglerna i 7 § 5 mom SIL ger ideella föreningar med viss kvalificerad 
verk samhet särskilda förmåner vid beskattningen. SRN anser att förmåns-
behandlingen är avsedd att gälla enbart för verksamhet som bedrivs av 
för eningen själv. För detta talar såväl det allmänna syftet med lagstiftning-
en som utformningen av reglerna. Mot denna bakgrund är nämndens 
uppfatt ning att föreningen inte är frikallad från skattskyldighet för 
handelsbolags inkomsten.

Regeringsrätten höll med SRN och fastställde förhandsbeskedet. 

(RÅ 1993 Ref 100, dom 1993-12-02, målnr 2125-1993) 

I ovanstående rättsfall har man alltså likställt en verksamhet som 
drivs i ett handelsbolag med en verksamhet som föreningen bedriver 
med anställd arbetskraft och i mer än ringa omfattning.

Aktiebolag
På samma sätt är det med aktiebolag. Inkomster av en rörelse som 
bedrivs av ett av föreningen helägt aktiebolag kan inte bli skatte
fria. 

Helsingborgsmodellen inte skattefri

Helsingborgs IF lade reklam och marknadsföring samt driften av idrotts-
anläggningen Olympia i ett helägt aktiebolag. HIF sökte förhandsbesked 
om royaltyinkomsterna från bolaget var skattefria. 

Både Skatterättsnämnden och Regeringsrätten kom fram till att föreningen 
var skattskyldig för inkomsterna, eftersom föreningen inte själv bedrev 
verk samheten.

(RÅ 2000 ref 53, dom 2000-11-10, målnr 3498-2000) 

Kommanditbolag
En ideell förening får inte vara kommanditdelägare i ett kommandit
bolag, däremot komplementär.
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De flesta allmännyttiga föreningar behöver inte redovisa eller 
betala någon moms. Har man bedömt att föreningen är inkomst
skattebefriad gäller detta även momsen. Momsen och inkomst
skatten går hand i hand.

För övriga ideella föreningar, som alltså inte är allmännyttiga, 
gäller de vanliga momsreglerna. Här går vi inte igenom dessa, utan 
hänvisar till vår bok MOMS.

Utförda arbeten 
Det förekommer att någon anlitar en allmännyttig ideell förening 
för att utföra ett jobb. Det är då normalt ingen moms på arvodet till 
föreningen. Detta betyder att köparen inte heller kan lyfta någon 
moms.

Sponsring 
Se kapitlet Sponsring.

Föreningstidningar (medlemstidningar)
Om en allmännyttig förening låter trycka en föreningstidning 
(per iodisk organisationstidskrift som utkommer minst 4 gånger om 
året), behöver tryckeriet inte ta ut någon moms på denna trycktjänst. 
Även kringtjänster som tryckeriet gör, exempelvis kuver tering och 
distri bution, är momsfria tjänster, men enbart om det är tryckeriet 
som fakturerar tjänsten i samband med tryckningen.

Om föreningen säljer annonser i medlemstidningen, är det ingen 
moms på annonserna.

Om ett företag gör typografi och layout av en momsbefriad tidning 
är denna tjänst också momsbefriad.

■■ Regeringsrätten 4184-04, 2004-06-15

Fastighetsmoms
Fastighetsinkomster kan anses yrkesmässiga även om föreningen ur 
inkomstskattesynpunkt är begränsat skattskyldig (”skattebefriad”). 
Det betyder att föreningen kan ansöka om frivilligt momsinträde om 
föreningen hyr ut lokaler till momspliktiga hyresgäster. Föreningen 
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får då lyfta den ingående momsen på utgifter för den delen av 
fastig heten, samtidigt som föreningen lägger moms på hyran. 

Om fastigheten till övervägande del används i föreningens allmän
nyttiga verksamhet anses fastighetsverksamheten inte yrkesmässig. 

Inga påtvingade EU-momsregler 
i s ikte för  föreningarna

Europeiska kommissionen har konstaterat att de särskilda moms
reglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade 
trossamfund strider mot EU:s momsdirektiv. Sverige har dock envist 
spjärnat emot och vägrat gå med på att de allmännyttiga ideella 
föreningarna ska behöva omfattas av momssystemet. Envisheten 
har varit framgångsrik och för närvarande driver inte EU frågan 
mot Sverige om anpassning av momslagens bestämmelser till 
EUdirektivet.

EUkommissionen har istället beslutat att lägga ned överträdelse
ärendet om ideella föreningar och moms. Man anser dock fortfar
ande att den svenska momsfriheten för ideell sektor är fel, men att 
den inte påverkar EU:s inre marknad.
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Ideella föreningar ska antingen lämna en inkomstdeklaration eller 
en sär skild uppgift till Skatteverket. Inkomstdeklarationen och den 
särskilda uppgiften finns på samma blankett (INK 3).

Inkomstdeklaration 

Följande ideella föreningar ska lämna inkomstdeklaration:

•  Ideella föreningar som ska betala fastighetsskatt, fastighetsavgift, 
avkastningsskatt eller särskild löneskatt på pensionskostnader.

•  Ideella föreningar som är obegränsat skattskyldiga för all inkomst 
om inkomsten är större än 200 kr.

•  Allmännyttiga ideella föreningar om de skattepliktiga inkomsterna 
är större än 15 000 kr.

Bokföringsmässiga grunder 
Har föreningen näringsverksamhet ska både deklaration och sär skild 
uppgift göras enligt bokföringsmässiga grunder. Bokför ings mässiga 
grunder betyder att inkomster och utgifter som hör till räkenskaps
året ska tas upp oavsett när föreningen fått betalt respektive betalat.

Även om föreningen driver näringsverksamhet får den ha ett annat 
räkenskapsår än kalenderår.

Särskild uppgift 

Skattefri verksamhet
En särskild uppgift ska lämnas av allmännyttiga ideella föreningar 
som är helt eller delvis skattebefriade och som inte ska lämna en 
inkomstdeklaration. I den särskilda uppgiften redovisar föreningen 
inkomster och förmögenhet som inte ska tas upp till beskatt ning. 
Den särskilda uppgiften utgörs av sidan 4 på blankett INK3.

Ändamål enligt stadgarna
För att Skatteverket ska kunna bedöma om föreningen eller tros
samfundet verkligen är skattebefriad ska du fylla i ändamålet enligt 
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stadgarna. Det finns elva kryssrutor för de vanligaste ändamålen 
som exempelvis idrott och kultur samt en rad där du själv kan 
skriva in ett ändamål som inte finns med i uppräkningen.

Fastighet
Om föreningen äger en fastighet ska föreningen redovisa hur stor 
del av ytan som föreningen använder i den egna verksamheten. 
Detta ska anges både i procent och i kvadratmeter. Har föreningen 
flera fastigheter ska beloppen inte läggas ihop utan då måste en 
bilaga skickas in där varje fastighet särredovisas.

Intäkter och kostnader
Under intäkter och kostnader finns en resultaträkning med de 
vanliga rubrikerna. Där skrivs beloppen in från den skattefria 
verksamheten.

Befrielse och dispens
En allmännyttig förening, som har vissa skattefria inkomster, kan 
begära hos Skatteverket att slippa lämna särskild uppgift för dessa. 
Även om föreningen slipper lämna den särskilda uppgiften måste 
för eningen deklarera eventuella övriga inkomster, fastighetsskatt, 
mm. 

Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift ska lämnas 
till närmaste skattekontor. Skatteverket kan även ge dispens från 
kravet på inkomstanvändning (fullföljandekravet). Blanketten ska 
vara hos Skatteverket senast fyra veckor innan deklarationen eller 
den särskilda uppgiften skulle varit inlämnad.

Dispenstiden är högst fem år.

Deklarationshandledning

Skatteverket har en utmärkt interaktiv deklarationshjälp för ideella 
föreningar. Du hittar den på: www.skatteverket.se/foretagochorgani
sationer/deklarera förening. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/deklareraforenforening.4.1927c51b15e7ee438721ff8.html#!/start
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/deklareraforenforening.4.1927c51b15e7ee438721ff8.html#!/start
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Exempel på stadgar 

I det här kapitlet hittar du några exempel på stadgar hämtade från 
ideella före ningar. Först stadgarna i en kulturförening och därefter 
allmänna stadgar i en ideell förening.

Stadgar för en kulturförening 

FÖRENINGEN FÖR DELLENKULTUR STADGAR 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är FÖRENINGEN FÖR DELLENKULTUR

§ 2 Målsättning

Föreningen för Dellenkultur är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell 
förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för alla 
former av kulturyttringar inom Dellenbygden. Syftet ska vara att stödja 
kultur och enskilda kulturarbetare och att medlemmarna ska stödja 
föreningen. Föreningen vill bland annat 

•  ordna utställningar,

•  arrangera studieresor och utställningsbesök för medlemmarna

•  ordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt främja studieverk-
samhet i kulturella frågor, 

•  anordna lotterier.

Styrelsen äger besluta att bjuda in allmänheten till speciella utåtriktade 
arrangemang. 

§ 3 Medlemskap

Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning 
kan bli medlem.

Varje medlem äger en röst. 

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt 
motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning 
fattas av föreningsmöte.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes årligen av föreningsstämman.
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§ 5 Föreningsstämman

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, och styrelsen. 

Ordinarie föreningsstämman utser styrelse, bestående av 6 (sex) ordinarie 
ledamöter samt lika många suppleanter. Ordförandens röst är utslags-
givande.

En strävan ska vara att få samtliga intressegrupper representerade i 
styrelsen. 

Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och supp-
leanter två år. Första gången val äger rum ska dock två ledamöter väljas 
för ett år. Mandattiden är rullande.

Ordförande utses av föreningsstämman. Övriga poster fördelas inom 
styrelsen. Föreningens löpande ärenden handhas av ett verkställande 
utskott (kontaktpersoner), som tillsätts av styrelsen utom eller inom sig. 
Styrelsen är beslutsmässig då – efter kallelse till samtliga ledamöter 
– minst fem av dessa eller deras suppleanter är närvarande.

Föreningsstämman utser två revisorer jämte suppleanter. Sakfrågor inom 
styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid personval öppen röstning 
såvida inte någon ledamot annat begär. 

§ 6 Tidpunkt för föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma ska äga rum senast den 31 mars. Kallelse 
samt verksamhets- och förvaltningsberättelse ska utsändas två veckor 
före mötet.

§ 7 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Förvaltning av donationsmedel

Av donationsmedel bildas en fond såvida inte annat föreskrivits. Högst 
halva avkastningen av fonden får användas till löpande utgifter. När fonden 
uppgår till minst 10 000 (tiotusen) kronor äger styrelsen att besluta om 
hur hela avkastningen ska användas till ändamål, som främjar föreningens 
syften. 

§ 9 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande

Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas på kulturella 
insatser i Dellenbygden. Beslut om fördelningen fattas av föreningsmöte.
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Exempel på stadgar i en ideell förening

Organisations nr: xxxxxx-xxxx

med hemort i Malmö

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en 
vad och vilken typ av verksamhet samt med särskild målsättning att vad. 
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. 
Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen 
som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av 
två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda 
myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer 
som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande 
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän 
domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är 
föres kriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande 
gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för 
egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. 
Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande 
möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som 
styrelsen.
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9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande 
möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen 
skall föreningens tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden och förening-
ens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens 
stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen 
medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse 
person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem 
som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha 
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall 
genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne 
har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat fören-
ingens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan 
att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över 
de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet 
skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för 
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

•  har rätt till information om föreningens angelägenheter

•  skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av förenings-
organ 

•  har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplös-
ning av föreningen

•  skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats 
av föreningen

•  godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla person-
uppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med 
vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga 
villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen
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ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgång-
en av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till 
årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlem-
marna på följande sätt; via mail, via brev, anslås i klubblokalen, i förening-
ens facebook grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeänd-
ring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening 
eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlem-
mar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, 
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen 
skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och 
under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är 
personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt 
har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning 
alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen 
absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ 
majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald 
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 
röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket 
innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. 
Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröst-
ning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande 
inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal 
lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
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19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 
föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av 
styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

•  1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

•  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

•  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

•  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

•  5. Fastställande av dagordning.

•  6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

•  6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
det senaste räkenskapsåret.

•  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret.

•  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

•  9. Fastställande av medlemsavgifter.

•  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

•  11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid 
inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

•  12. Val av

 a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

 c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid  
   av 1 år.

 d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 
  styrelsens ledamöter delta.

 e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall  
  utses till sammankallande.

•  13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga 
av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen 
eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till 
mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på års-
mötet. 
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21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig 
att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% del av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras 
skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 
14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen 
begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall 
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen 
bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publice-
ras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan 
lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte 
får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behand-
ling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant 
möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda 
av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst 
halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 
4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, 
om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet 
skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte 
ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem 
som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna 
tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska 
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
14 dagar före årsmötet. 
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STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör 
bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid för hinder 
för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår 
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt 
samma ordning för tiden till och med kommande årsmöte. Styrelsen får utse 
person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses 
till befattning inom styrelsen. 

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och 
ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för 
dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer 
samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att

•  tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•  verkställa av årsmötet fattade beslut

•  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•  ansvara för och förvalta föreningens medel

•  tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

•  förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva 
antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga 
ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är 
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning 
får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att 
ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamman-
träde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid 
det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall 
protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en 
särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till 
protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa 
grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild 
medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande 
skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
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