Rollerna i styrelsen
En styrelse kan ha olika storlek beroende på föreningens verksamhet.
Ordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete både under och mellan mötena. Till
uppgifterna hör oftast att planera dagordning, kalla till möte och att fördela ordet under
styrelsemötet. Det är också vanligt att ordföranden är den som representerar föreningen i
olika sammanhang och är föreningens ansikte utåt.
Kassören har hand om de övergripande ekonomiska ärendena i föreningen. Till kassörens
uppgifter hör bland annat att skriva budget och ansvara för bokföringen. Det är också ofta
kassörens ansvar att fakturera och att hålla reda på vilka medlemmar som betalat sin
medlemsavgift. Kassören är ofta firmatecknare tillsammans med ordföranden.
Sekreteraren har ansvar för att skriva ner och protokollföra det som sägs på styrelsemötena.
Styrelsen kan välja om det ska finnas en fast sekreterare eller om arbetet ska delas mellan de
olika ledamöterna och väljas på varje möte. När styrelseprotokollet är skrivet ska det
justeras av två justeringsmän. De ska godkänna att det som står i protokollet är det som
sagts på mötet. Sekreteraren har också ansvar för att protokollet sparas och arkiveras på ett
riktigt sätt.
Ordinarie ledamot
Ofta finns det två eller fler övriga ledamöter som kanske har ansvar för olika medlemsfrågor i
föreningen. Det kan tex vara kommunikation, utbildning eller jämställdhetsfrågor.
Suppleant
Många föreningar har en bestämmelse som säger att styrelsen inte får fatta några beslut om
fler än hälften av ledamöterna är borta, så det är bra att ha några extra personer,
suppleanter, som kan ersätta den ordinarie ledamoten vid frånvaro.
Revisor
Revisorn är ansvarig för att granska den ekonomiska redovisningen i föreningen. Beroende
på föreningens storlek kan man behöva en godkänd eller en auktoriserad revisor.
Valberedning
Valberedningen består oftast av två eller tre personer som har till uppgift att rekrytera nya
styrelsemedlemmar och ge förslag på styrelsen sammansättning.
Det är medlemmarnas ansvar att välja en styrelse och det görs på den årliga
föreningsstämman, Årsmötet.

