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Organisationsbeskrivning 
 

Organisationsbeskrivning 
 
 
Huvudstyrelsen 
 
Består av sju personer – ordförande, kassör, representanter för dam-, herr- och 
ungdomssektionen samt två övriga ledamöter. Dessutom finns fem suppleanter, en för 
vardera sektion samt två övriga suppleanter. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de eventuella övriga 
befattningarna som behövs. 
 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för en tid av två år, halva antalet 
varje år. 
 
Möten hålls normalt en gång i månaden, andra tisdagen. 
 
 
Sektionerna 
 
Föreningens fotbollsverksamhet och är indelad i tre sektioner – dam-, herr- och ungdom, 
dessa sektioner leds av en ordförande som väljs av Årsmötet. Denne ansvarar för att det 
i sektionsledningen finns lämpligt antal för att driva verksamheten. 
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Organisationsbeskrivning 
 
 
Funktionsbeskrivning 
 
 
Huvudstyrelsen 
 
Leder och styr föreningen enligt de stadgar, regler och riktlinjer som Årsmötet, eller de 
förbund föreningen är ansluten till, fastställt. 
 
Arbetar med föreningens framtid och att anpassa föreningens utveckling till samhällets 
krav och önskemål samt tillvaratagande av medlemmarnas intresse. 
 
Föreningens kontakt med stat, kommun, Riksidrottsförbundet (RF), SISU 
Idrottsutbildarna, näringsliv etc. 
 
Ansvarar för ekonomi, arbetsledning, idrottsplats, kansli, information, café, 
marknadsförning, bildande av ny sektion osv. 
 
Ansvarar för såväl kontrakt som avtal gällande anställda, företag etc – det vill säga 
juridiskt ansvarig för föreningens agerande och ekonomi. 
 
Huvudstyrelsen styr föreningen genom att ; 

 se till att regler och riktlinjer som fastställts efterlevs 
 verkställa av Årsmötet fattade beslut 
 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
 ansvara för och förvalta föreningens medel 
 förbereda Årsmötet 

 
 
Sektionerna 
 
Föreningens fotbollsverksamhet drivs i de tre sektionerna dam-, herr- och ungdom. 
Respektive sektion har sin egen budget som fastställs ihop med huvudstyrelsen. 
 
Föreningens kontakt med Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Bohusläns Fotbollförbund 
(BFF) och övriga intressenter relaterade till fotbollsverksamheten. 
 
Sektionsledningarnas uppdrag är att, enligt föreningens övergripande mål och visioner 
samt ekonomiska medel, organisera och driva verksamheten genom att ; 

 ta fram och upprätthålla en verksamhetsplan samt utarbeta budgetförslag 
 se till att det finns lämpligt antal ledare och övriga funktionärer 
 ha hand om utrustningsfrågor, i samråd med styrelse och övriga sektioner 
 hantera spelarövergångar och spelarkontrakt (där det anses behövas) 
 ta tillvara sektionens intressen och hantera löpande frågor som rör verksamheten 
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Organisationsbeskrivning 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Årsmötet – beslutar verksamheten 
Huvudstyrelsen – leder och fördelar verksamheten 
Sektionerna – planerar verksamheten 
Tränare / ledare – driver verksamheten 
Aktiva – verksamheten 
 
Verksamhetsåret är anpassat till fotbollssäsongen – från november till november 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till Årsmöte (februari till februari) 
 
Filosofin är att försöka engagera ”många att göra lite” för att på så sätt få en bred 
förankring i föreningen och stärka klubbkänslan. 
 
En övergripande rekommendation är att ingen skall sitta på mer än en plats, vilket också 
är ett sätt att sprida ledandet och öka delaktigheten i föreningen samt att vi bygger 
långsiktigt och inte blir så sårbara när någon lämnar sitt uppdrag. 
 
 
 
 

Delaktighet, långsiktighet, förankring 
 


