1. Ha ett årsmöte
När ni har bestämt er för att starta en förening så är det dags att hålla ett första möte,
även kallat konstituerande årsmöte. Under detta möte bestämmer ni vad föreningen
ska heta, vilka stadgar ni ska ha, vilka som blir den första styrelsen, om ni ska ha
någon medlemsavgift och vad ni vill göra under året.
Det är alltid bra ifall det finns ett protokoll som visar vad ni bestämt. På hemsidan
hittar ni en mall på hur ett protokoll för ett konstituerande årsmöte kan se ut. Det går
självklart bra att ändra i mallen så att den passar just er.

På årsmötet kommer ni gå igenom vad som gäller för er förening och vad ni vill göra
under året som kommer. För att det ska bli enkelt och tydligt är det bra ifall dessa
saker finns nedskrivna. Dels så att ni kommer ihåg vad ni kommit överens om men
också så att ni kan gå tillbaka och titta ifall det är någonting som är oklart.
De dokument som är vanliga i en förening är:
- Stadgar
- Verksamhetsplan
- Budget

Stadgar
Stadgar är en grunden i er förening. Det finns ingen lag som styr hur föreningar ska
arbeta så man brukar säga att stadgarna är föreningens egna överenskomna regler.
Till exempel så står föreningens syfte, regler, hur många som sitter i styrelsen osv.
På hemsidan och i den digitala guiden finns exempel stadgar.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är vad ni vill göra i föreningen under det kommande året, t.ex.
sätta upp en föreställning, ha en zombiewalk eller åka på teaterfestival. Den här
hjälper er under året fokusera på det ni kommit överens om. Efter att året är slut så
tittar ni på verksamhetsplanen för att se ifall ni gjort de sakerna ni sagt att ni ska
göra.

Budget
En budget innehåller ofta era intäkter och kostnader. Från Ung Teaterscen får ni
varje år ett bidrag som är baserat på hur många medlemmar ni har i föreningen. Ni
kanske planerar att köpa in teatersmink eller betala resan till en teaterfestival. Då är
det bra att veta hur mycket pengar ni har i er förening och komma överens om vad ni
ska använda dem till.

2. Ha ett styrelsemöte
När ni haft ert årsmöte så behöver ni ha ett första möte för styrelsen, det kallas för
konstituerande styrelsemöte. Ibland på det konstituerande mötet så behöver ni
bestämma vem som har vilken roll i styrelsen, t.ex. ifall ni vill ha en kassör,
sekreterare eller liknande.
På det första mötet bestämmer ni även vem eller vilka som blir firmatecknare.
Firmatecknare betyder att det är en person som får bestämma saker utan att hela
styrelsen behöver samlas. T.ex. starta bankkonto, skriva under ansökningar om
pengar osv.

Grattis - Nu har ni en förening!
Nu är det dags att köra igång med all rolig verksamhet. Det finns också ett par saker
till som kan vara bra att göra ifall ni planerar att få in pengar till er förening.

3. Skaffa organisationsnummer
Ansöka om organisationsnummer gör ni hos Skatteverket. Det behöver ni ha ifall ni
ska kunna skaffa et bankkonto.

4. Skaffa bankkonto
Det finns många banker som en förening kan skaffa konto hos. Ung Teaterscen
jobbar just nu på en lösning där det ska bli enklare för en förening att starta ett eget
konto. Mer information kommer om detta under 2018.

Om ni har några frågor – kontakta kansliet.
De älskar att prata om hur man startar föreningar.

