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KÅRSTYRELSEN 
De flesta organisationer måste ha en styrelse. En styrelses uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de 
beslut som årsmötet fattat, leda kårens/föreningens arbete, samt att representera kåren/föreningen i olika 
sammanhang. En styrelses uppsättning kan se ut på många olika sätt och det är kårens/föreningens 
stadgar som avgör hur många ledamöter kårstyrelsens ska ha. Traditionellt sett finns det en ordförande, 
en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. 

Kårstyrelsen ska besluta vem/vilka som ska vara firmatecknare, vilket innebär att ha rätt att skriva under 
olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från 
kårens/föreningens bankkonto eller skriva under en bidragsansökan eller ett hyresavtal. Firmateckningen 
kan vara enskild eller kollektiv. Det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är 
t.ex. inte kårordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald. 

Det mandat, det vill säga det som kårstyrelsen har rätt att göra och besluta om, ska regleras i 
kårens/föreningens stadgar. Vanligtvis har kårstyrelsen möjlighet att besluta om huruvida 
kåren/föreningen ska starta en ny verksamhet men däremot inte om kåren/föreningen ska höja 
medlemsavgiften. Revisorerna granskar kårstyrelsen så ledamöterna inte fattar beslut som faller utanför 
ramarna. 

Att vara ledamot i en kår-/föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger mycket lärorikt. Det man 
tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta värdefull erfarenhet. Man erhåller kunskaper om ledning och 
styrning, samt erhåller många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en kårstyrelse innebär också krav 
och ett ansvar för kårens/föreningens verksamhet. Därför är en grund att styrelseledamöterna känner sig 
engagerade i kårens/föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda 
kåren/föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras 
uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar och ledare. 

 
  



 

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN 
SKÖVDEKÅREN 

 
Datum 
2020-05-12 

 
Beteckning 
 

 
Sida 

3 (13) 

 

   

 

KÅRORDFÖRANDE 
Kårordförandens roll är att leda kårstyrelsen, samt att vara sammankallande till möten och hon eller han 
har enligt praxis huvudansvaret för kårstyrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som 
är ledare för styrelsen och styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till kårordförande 
har ett stort engagemang i kåren/föreningen och har tid till att leda kårstyrelsens arbete. 

Kårordförande är ofta firmatecknare. Vanligt är att ordförande delar detta ansvar med kassören. 

Kårordförande blir ofta föreningens ansikte utåt till allmänheten och samarbetspartners. Därför bör 
kårordförande vara väl bevandrad med kårens/föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet. 

Sammankalla och leda 
Kårordförande har oftast rollen att sammankalla och leda kårstyrelsens möten. Att sammankalla till ett 
möte innebär att man har ansvar för att alla deltagare får ta del av en kallelse, dagordning och de 
handlingar som berör de frågor som ska diskuteras. Oftast tar kårordförande hjälp av sekreterare med 
dessa uppgifter. 

Alla ledamöter ska känna till när kårstyrelsen ska träffas och var någonstans mötet äger rum. Viktigt är att 
kårordförande informerar samtliga om det blir några förändringar. Om det händer någonting oväntat som 
berör kåren/föreningen eller dess verksamhet bör kårordförande vara uppmärksam på detta och kalla till 
ett extrainsatt styrelsemöte. 

Kårordförande brukar även leda kårstyrelsens möten. Kårordförande ska se till att dagordningen följs och 
att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor. Det är kårordförande som fördelar ordet mellan de olika 
ledamöterna. Detta är en central uppgift och kan ibland vara utmanande, eftersom en grupp ofta består 
av både personer som har lätt att hävda sig och personer som kanske behöver ökat stöd för att ta plats. 
Alla i kårstyrelsen har blivit valda av kårstämman/årsmötet för att medlemmarna upplever att de har 
någonting att tillföra. Det är därför viktigt att kårordförande ger alla ledamöter möjlighet att ta plats och 
tillföra mötet med sina synpunkter. Kårordförande ska också tydliggöra diskussioner och de beslut som 
fattas på mötet. Om det finns frågor kring ärenden som ska diskuteras är det oftast kårordförandes roll att 
tydliggöra och informera om detta. 

Förvalta och förbereda 
Beslut som kårstämman/årsmötet och kårstyrelsen fattar blir genomförda, är ett ansvar som oftast vilar 
på kårordföranden. Självfallet är det inte kårordföranden ensam som ska genomföra besluten, men han 
eller hon ska se till att någon inom kårstyrelsen eller en ideell ledare eller medlem verkställer besluten. Att 
delegera uppgifter innebär att kårstyrelsen väljer att ge en eller några ledamöter ansvar för en viss uppgift 
och ta löpande beslut i frågor som berör den aktuella frågan. Kårstyrelsen har ett kollektivt ansvar för 
kårens/föreningens arbete. När kårstyrelsen delegerar ansvar till en person innebär det att den 
ledamoten tar beslut för kårstyrelsens räkning. Dessa beslut får sedan hela kårstyrelsen stå till svars för. 
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VICE KÅRORDFÖRANDE 
Vice kårordförande tar över kårordförandeposten när kårordförande har fått förhinder och inte kan 
närvara. Det är viktigt att vice kårordförande därför har kunskap om vad kårordförandes roll och uppgifter 
är i kåren/föreningen. I de flesta kårstyrelser så händer det inte så ofta att vice ordförande får vikariera för 
kårordförande. Därför är det lämpligt och värdefullt att vice ordförande har ett eget ansvarsområde med 
egna arbetsuppgifter. 
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KASSÖR 
Att vara kassör kan ibland innebära en stor arbetsbelastning och beror till stor del på vilka projekt som 
kårstämman eller kårstyrelsen beslutar att kåren/föreningen skall genomföra. Den som 
blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i kåren/föreningen. 
Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet. 

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar 
kårens/föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den 
ekonomiska situationen i kåren/föreningen. Kassören har även ansvar för att skriva förslag till budget, 
bokföra och göra bokslut. 

Kassören är ofta tillsammans med kårordförande firmatecknare för kåren/föreningen. Kassören är 
vanligtvis ansvarig för att deklarera, lämna inkomstuppgifter till Skatteverket och betala eventuella 
arbetsgivaravgifter. 

Bankgiro eller plusgiro 
Den/de som är firmatecknare i kåren/föreningen ska se till att det tecknas ett bank- eller plusgiro. 
Bankgiro och plusgiro används för att göra ekonomiska transaktioner till och från föreningen. För att 
teckna ett giro krävs ett protokollsutdrag från ett styrelsemöte som verifierar detta beslut. 

Om kåren/föreningen har fler firmatecknare ska det framgå om personerna kan göra transaktioner var för 
sig eller om kåren/föreningen har beslutat att de måste göra det tillsammans. 

Bokföring 
För att medlemmarna ska kunna ha insyn i hur styrelsen sköter föreningens ekonomi och ska kunna 
utkräva ansvar, måste kassören sköta ekonomin på ett organiserat och riktigt sätt. 

Läs bokföringsnämndens broschyr om regler för ideella föreningar. 

Budget 
Det är kassörens ansvar att ge ett förslag till budget. Denna budget ska sedan medlemmarna besluta om 
på kårstämman/årsmötet. En budget är en prognos över planerade ekonomiska händelser. Det innebär 
hur kassören föreslår att kåren/föreningen ska använda sina pengar och hur man planerar att få pengar 
till kåren/föreningen. Budgeten är en mycket central handling, eftersom den talar om för kårstyrelsen hur 
medlemmarna vill använda kårens/föreningens pengar. Detta blir ett ledande verktyg för kårstyrelsen 
under verksamhetsåret. Kårstyrelsen får också en större kontroll och styrning över hur man ska göra 
inköp, samt fördela de ekonomiska resurserna med mera. 

Resultat- och balansräkningar samt bokslut 
En resultaträkning är en sammanställning av kårens/föreningens intäkter och kostnader. En 
resultaträkning ger en bild över ekonomiska händelser i kåren/föreningen över en tid. För varje 
räkenskapsår sammanställs en resultaträkning som kan jämföras med budgeten för samma år eller 
resultaträkningar från föregående år. En balansräkning är en förteckning av de tillgångar och skulder som 
kåren/föreningen har vid en bestämd tidpunkt. Det är vanligt att kassören med jämna mellanrum 
presenterar föreningens ekonomiska händelser, på t.ex. styrelsemöten. 

Ett bokslut innebär att man avslutar den ekonomiska boken för ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår följer 
oftast kalenderåret (dvs.1 jan – 31 dec.) och verksamhetsåret för föreningen. I ett bokslut sammanfattas 
den ekonomiska delen av föreningens arbete. Att göra ett bokslut innebär att man sammanställer alla 
ekonomiska händelser och transaktioner i en resultat- och balansräkning.  
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SEKRETERARE 
Sekreteraren har ansvar för att protokollföra kårstyrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt 
sätt. Ibland är det vanligt att posten skickas till sekreteraren och att han eller hon informerar det vidare. 

Protokoll 
Traditionellt är det sekreterarens uppgift att föra protokoll. Det innebär att han eller hon är uppmärksam 
på det som diskuteras och de beslut som fattas på styrelsemöten. Sekreteraren behöver inte nedteckna 
allt som sägs på mötet. Kårstyrelsen avgör hur omfattande rapporteringen i protokollet ska vara. Det är 
dock viktigt att alla beslut protokollförs. Tips är att ha dagordningen för mötet som underlag när man ska 
anteckna och sedermera skriva protokollet. 

Syftet med att skriva ett protokoll är underlätta för kårens/föreningens medlemmar att se vad som har 
diskuterats och beslutats av kårstyrelsen. Självklart underlättar det också för kårstyrelsens arbete 
eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. 

De punkter som har varit avgörande för de beslut som har fattats bör vara nedtecknade i protokollet. 
Protokollen bör vara numrerade i kronologisk ordning och följa kårens/föreningens verksamhetsår. 

När protokollet är justerat ska det skickas ut till samtliga i kårstyrelsen. Det är viktigt för 
kårens/föreningens medlemmar att kunna följa kårstyrelsens arbete och därför bör kårstyrelsens protokoll 
vara så tillgängliga för medlemmarna som möjligt. Möjligheten att ge ut ett nyhetsblad eller via en 
webbplats tillgodose kontinuerlig rapportering från styrelsen är av stort värde får kårens/styrelsens 
medlemmar. Eftersom revisorerna har till uppgift att granska kårstyrelsens arbete kan det vara lämpligt att 
skicka protokollen till dem också. 

Verksamhetsplan 
En verksamhetsplan är en nedskriven plan för det kommande verksamhetsåret. Den bör ha med 
information om alla delar av kårens/föreningens verksamhet. Det kan vara aktiviteter för medlemmar och 
allmänhet, planerade samarbeten, kommande arrangemang osv. Verksamhetsplanen kan liknas vid en 
kalender eller en tidsplan där man skriver in vad man ska göra det kommande året. Sekreteraren kan 
skriva ett förslag till verksamhetsplan efter de diskussioner och beslut som har tagits av kårstyrelsen. 
Kårstämman/årsmötet ska godkänna verksamhetsplanen innan kårstyrelsen och andra aktörer i 
kåren/föreningen kan börja arbeta efter den. 

En verksamhetsplan som är antagen av kårstämma/årsmötet fungerar sedan som ett värdefullt verktyg 
för kårstyrelsen och ledare. Den klargör vad medlemmarna har beslutat att kåren/föreningen ska syssla 
med under året och blir därmed ett ledande material för personer som styr och leder 
kårens/föreningens verksamhet. 

Verksamhetsberättelse 
En verksamhetsberättelse ska skildra den verksamhet som kåren/föreningen har bedrivit under ett 
verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska redogöra för antal medlemsmöten och styrelsemöten. 
Vidare ska det i verksamhetsberättelsen framgå vilka aktiviteter som kåren/föreningen har genomfört, för 
medlemmar och allmänheten. 
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Ett års verksamhet ska sammanfattas i ett dokument där det också kan beskrivas hur lyckat de olika 
verksamheterna har fortskridit. Det är praktiskt att kontinuerligt under året dokumentera vad som händer i 
kåren/föreningen. Det underlättar för den sammanfattning som görs i verksamhetsberättelsen genom att 
arbetsbördan fördelas under året samtidigt som det förhindrar att man glömmer bort väsentliga saker. 
Verksamhetsberättelsen bör också jämföras med verksamhetsplanen för avstämning om blev det som 
planerat. 

Kårstämman/årsmötet ska godkänna verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen bör därmed 
skickas ut till alla medlemmar innan årsmötet, eller på annat sätt vara tillgänglig för medlemmarna. 

Arkivering 
Sekreteraren ska se till att värdefulla handlingar såsom styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner sparas i kåren/föreningen. Sekreteraren bör ha ett system som underlättar för 
medlemmar och kommande styrelseledamöter i kåren/föreningen att hitta historiska handlingar om 
kårens/föreningens verksamhet. Om kåren/föreningen ansöker om bidrag från kommunen ställs vanligtvis 
kravet att underlaget, t.ex. närvarokort, ska sparas i kåren/föreningen under en viss tid. 
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STYRELSELEDAMOT 
Kårordförande, vice kårordförande, kassören och sekreteraren är ordinarie styrelseledamöter, men i 
kårens/föreningens stadgar framgår hur många ytterligare ordinarie styrelseledamöter som skall finnas i 
kårstyrelsen. 

Oftast är det lämpligt att tillsätta ordinarie styrelseledamöter som representerar ett visst område eller en 
sektion inom kåren/föreningen och som kan föra dess talan. 

Som styrelseledamot är man delaktig i de beslut som kårstyrelsen skall fatta och man har rösträtt. Om 
man som styrelseledamot är av annan åsikt än övriga i kårstyrelsen och exempelvis röstar emot ett 
förslag eller beslut, skall detta noteras i styrelseprotokollet att styrelseledamoten reserverar sig i frågan. 

Som styrelseledamot bör man vara delaktig och väl insatt i de frågor som kårstyrelsen behandlar då man 
är förtroendevald av kårens/föreningens medlemmar. Man har en viktig uppgift att vara delaktig i att 
säkerställa att kårstyrelsen följer kårens stadgar och de beslut som medlemmarna fattat vid 
kårstämman/årsmötet. 

Som styrelseledamot har man rätten och bör komma in med skrivelser till kårstyrelsen att behandla vid 
styrelsemöten som är viktiga för kårens/föreningens verksamhet. Man kan även agera språkrör för 
kårens/föreningens medlemmar. 
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SUPPLEANT 
En suppleant är en förtroendevald person av medlemmarna vid kårstämman/årsmötet och som valts att 
vid frånvaro eller frånfälle ersätta en ordinarie styrelseledamot av en styrelse. 

Därför är det som suppleant viktigt att vara delaktig i kårstyrelsens arbete och vara insatt i de frågor som 
behandlas. Detta utifall man som suppleant vid ett styrelsemöte blir tvungen att träda in som ersättare till 
en frånvarande ordinarie styrelseledamot då beslut skall fattas. 

Om en suppleant ersätter en ordinarie styrelseledamot måste detta föras till protokollet vem som 
suppleant ersätter vilken ordinarie styrelseledamot. 

Att vara suppleant är en bra inkörsport i styrelsearbetet för att få kunskap och kännedom om hur det 
fungerar och på så vis lära sig. 
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REVISORER 
Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska kårstyrelsens arbete. Revisorerna 
väljs, precis som kårstyrelsen och valberedningen, på kårstämman/årsmötet av kårens/föreningens 
medlemmar. Hur många revisorer som kåren/föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste 
vara aktiva under hela verksamhetsåret. 

Ekonomisk granskning 
Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att 
styrelsen sköter kårens/föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera 
styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. 
Revisorerna ska också kontrollera kårstyrelsens rutiner. Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna 
som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen. 

Förvaltningsrevision 
Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och 
granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som kårstyrelsen har tagit 
får inte stå i strid mot kårens/föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att kårstyrelsen inte har verkat 
utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas 
uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna 
har, är att se till att kårstyrelsen genomför de beslut som kårstämman/årsmötet och medlemmarna har 
fattat. 

Revisorernas förhållande till styrelsen 
Revisorerna och kårstyrelsen bör ha god kontakt under året, det underlättar för revisorernas arbete 
samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till kårstyrelsen. I många föreningar är revisorerna 
adjungerade på styrelsemötena, enligt stadgarna. Kårstyrelsen bör i alla fall bjuda in revisorerna till det 
styrelsemöte då bokslutet för det gångna året ska presenteras. Då kan revisorerna ställa frågor till 
kårstyrelsen och få en bra bild över hur de har arbetat. Det är dock viktigt att hålla isär de olika 
uppgifterna. Kårstyrelsen ska inte ta order från revisorerna eller tvärtom. Samtliga förtroendevalda, 
styrelseledamöter och revisorerna, har blivit valda av årsmötet för att sköta sina uppgifter. 
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VALBEREDNINGEN 
Valberedningen har en central roll i en kår/ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge 
förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till kårstyrelsen och till 
revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på 
sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser 
som finns. 

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist 
på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och ibland delta på styrelsemötena är 
två lämpliga metoder. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på kårstyrelsens 
förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete. 

Kårstämman/årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur 
lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån kårens/föreningens verksamhet och dess 
behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av 
kårens/föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till kårens/föreningens 
ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från kårstyrelsen. 
De ska inte ta order från kårstyrelsen, utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från 
kårens/föreningens medlemmar. 

Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i kåren/föreningen. De 
som väljs av årsmötet till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det innebär. I många 
kårer/föreningar har valberedningen fler arbetsuppgifter än att ge förslag på personer till 
förtroendeuppdrag. Det kan vara att med kårstyrelsen förbereda årsmötet genom att finna lämpliga 
personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare. Uppdrag för 
valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, 
som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbetsgrupper. 
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STYRELSEMÖTE 
För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda kåren/föreningen krävs det att kårstyrelsen 
regelbundet träffas. Det kan vara rimligt att ha ett styrelsemöte en gång per månad. Kårordförande som 
oftast är sammankallande skickar oftast med hjälp av sekreteraren en kallelse, dagordning för mötet samt 
handlingar till de ärenden som ska behandlas. Detta skickas till samtliga ledamöter i god tid före mötet så 
alla har möjlighet att förbereda sig. 

Dagordning 
En dagordning används för att strukturera ett möte. Det är traditionellt sett kårordförande som sätter 
dagordningen och beslutar vilka punkter som kommer att tas upp och i vilken ordning.  

Protokoll 
Syftet med att skriva protokoll är att underlätta för kårens/föreningens medlemmar att se vad som har 
beslutats och diskuterats av kårstyrelsen. Självklart underlättar det också för kårstyrelsens arbete 
eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. Därför har 
justeringspersonerna en viktig uppgift att granska det som är nedtecknat i protokollet är det som 
beslutades på mötet. 

Protokollföraren ska alltid underteckna protokollet och det ska sedan justeras av dem som har blivit valda 
till att göra detta. Oftast justeras protokollet av kårordförande och ytterligare en justeringsperson. Om 
någon av styrelsens ledamöter inte instämmer i något beslut och önskar tydliggöra detta kan han eller 
hon reservera sig. Reservationen ska då noteras i protokollet. 

När protokollet är justerat ska det skickas ut till samtliga i kårstyrelsen. Det är viktigt för 
kårens/föreningens medlemmar att kunna följa styrelsens arbete och därför bör styrelsens protokoll vara 
så tillgängliga för medlemmarna som möjligt. Kåren/föreningen kan ha ett nyhetsblad eller en webbplats 
där kontinuerlig rapportering från kårstyrelsens arbete kan göras. 

Effektiva möten 

Ett sammanträde eller ett möte ska oavsett om det är ett stort medlemsmöte eller ett styrelsemöte ha ett 
syfte. Syftet kan vara att informera om någonting som påverkar verksamheten. Syftet kan vara att 
samråda kring en viss fråga, att diskutera och ta beslut i olika ärenden som påverkar föreningens 
organisation och verksamhet. Det är viktigt att alla som deltar på sammanträdet är medvetna om vad 
syfte med mötet är. Detta för att alla ska kunna delta och att mötet ska uppfattas ha tillfört deltagarna 
någonting som de inte hade eller inte var klara över innan mötet. Man kan definiera ett effektivt 
sammanträde som ett möte där syftet är uppnått inom den tidsgräns som var avsedd för mötet med de 
metoder som deltagarna var införstådda med innan mötet. 

För att alla deltagare ska förstå vad mötet syftar till och kunna förbereda sig inför mötet är det viktigt att 
de får ta del av en dagordning. Den som är sammankallande för mötet har ansvar för att alla deltagare får 
en kallelse där det står vilka som är inbjudna att delta på mötet, var mötet ska äga rum och vilken tid som 
mötet börjar och avslutas. Tillsammans med kallelsen ska det finnas en dagordning och handlingar över 
de frågor som ska behandlas. Alla deltagare har då möjlighet att förbereda sig. 

Om deltagarna känner till vad som ska diskuteras och har haft tid till att sätta sig in i de olika frågorna, är 
det större sannolikhet att mötet blir effektivt. Samtidigt ökar det möjligheterna för deltagarna att få 
inflytande över mötet. Det är upp till varje deltagare att sätta sig in i de frågor som mötet ska behandla 
och ställa frågor om det är någonting som är oklart. Detta förutsätter dock att det är ett öppet mötesklimat 
med inställningen att alla deltagare har någonting att tillföra.  
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MEDLEMMAR 
Medlemmarna är kårens/föreningens främsta tillgång. Det finns ingen lag som reglerar hur en ideell 
förening ska organiseras eller hur den ska bedriva verksamhet. Detta beror på medlemmarnas intressen 
och engagemang. Medlemmarna är kårens/föreningens kärna som ska besluta om och organisera 
kårens/föreningens verksamhet. Men kåren/föreningen ska också ge tillbaka till medlemmarna och vårda 
deras intresse och engagemang. 

Vilka som kan bli medlemmar i kåren/föreningen nämns i kårens stadgar. 

Alla medlemmar i kåren/föreningen har rätt att skicka in skrivelser och motioner till kårstyrelsen. Dessa 
måste tas upp och behandlas av kårstyrelsen samt protokollföras. Lämpligast är att inkomna skrivelser 
och motioner läggs som bilaga till protokollet. Detta kan vara extra värdefullt om det framgår exempelvis 
personuppgifter i en skrivelse eller motion. 

Medlemsrekrytering 

De flesta kårer/föreningar har ambitionen att växa medlemsmässigt och kanske även 
verksamhetsmässigt. För att locka nya medlemmar till kåren/föreningen bör kårstyrelsen ta ett beslut om 
en rekryteringsstrategi. Hur ska allmänheten få information om kåren/föreningen och dess verksamhet? 

Att marknadsföra sin kår/förening i lokaltidningen eller genom annan typ av annonsering kan vara 
givande, men kostsamt. Om kåren/föreningen har en egen webbplats är det lämpligt att presentera 
verksamheten och hur man kan bli medlem där. 

Kåren/föreningen kan välja att besöka skolor, universitet eller arbetsplatser för att berätta om sin 
verksamhet. Möjligen väljer kåren/föreningen att delta eller anordna någon typ av arrangemang eller 
evenemang. En helt gratis och vanligt förekommande rekrytering är att nöjda medlemmar berättar om 
kårens/föreningens verksamhet för vänner och bekanta. Vilka metoder en kår/förening än väljer, bör man 
se till att det finns ett beslutat tillvägagångssätt som kåren/föreningen arbetar efter. En uppmaning är att 
kåren/föreningen även ska våga prova nya typer av rekrytering. Då har man möjlighet att möta helt nya 
målgrupper. 

Medlemsregister 

Kårens/föreningens medlemmar förs i ett medlemsregister. Lämpligt är att någon utses till att vara 
medlemsregistrator och har som ansvar att hantera förfrågningar om medlemskap. I en del fall delegerar 
kassören ansvaret till medlemsregistratorn att skickat ut t.ex. medlemsavgifter till nya medlemmar eller 
vid årsförnyelse. 

Medlemsregistret måste vara anpassat och följa GDPR (General Data Protection Regulation), allmänna 
dataskyddsförordningen. 


