Vad är en förening?
En förening är en grupp människor som gör något tillsammans under ordnade former. En förening kan vara allt från
några personer till många tusen medlemar. Det är inte ett
företag. Att träffas i en förening är något som görs på fritiden.
Att vara med i en förening är ett väldigt bra sätt att lära
känna nya människor, göra roliga saker och få värdefulla
kontakter.
Det har funnits föreningar i mer än 100 år i Sverige, så
svenskar är vana att träffas i en förening. Från början träffades människor i föreningar för att tillsammans få vara med
och bestämma i Sverige och det gjorde att Sverige blev mer
demokratiskt. De flesta föreningar har som har som mål att
alla ska få vara med och ingen ska bli utanför. Detta är ett
krav om föreningar ska få bidrag från Avesta kommun.
Vem som helst kan bilda en förening. Det är en rättighet
som står i Sveriges grundlag.

Vad gör en förening?
En förening får inte hålla på med något kriminellt, annars
kan en förening göra nästan vad som helst som känns roligt
eller viktigt. I en förening kan medlemmarna till exempel
träffas och sporta, spela musik eller jobba för kvinnors rättigheter. Det finns många andra sorters föreningar och medlemmarna bestämmer själva vad de vill göra i föreningen.

Vad behövs för att det ska
vara en förening?
•
•
•

Bestäm tillsammans vad ni ska göra i föreningen.
Gör tillsammans det ni har bestämt att ni ska göra.
Det ska finnas stadgar. Stadgar är föreningens regler
och ni bestämmer tillsammans vilka reglerna ska vara.

•

Det ska finnas en styrelse. Styrelsen är några från
föreningen som träffas och ger förslag till medlemmarna hur föreningen ska fungera. I styrelsen måste det
finnas en ordförande som leder styrelsen, en kassör
som sköter ekonomin och en sekreterare som skriver
protokoll om vad bestäms på föreningens möten.

•
•

Alla som är med i föreningen är medlemmar.
En gång om året måste föreningen ha ett årsmöte, då
träffas medlemmarna och bestämmer vad som ska
göras nästa år och vilka som ska vara med i styrelsen.

Vill du veta mer?
Mer information om föreningar finns här:
www.forening.se
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