
FÖRENINGSARBETE I 
ETT NÖTSKAL  

 

 



ALLMÄNT 

Ju mera folk engagerar 

sig i organisationer och 

föreningar, desto bättre 

fungerar demokratin. 

Föreningsarbete är ett aktuellt tema och det diskuteras väldigt 

mycket om hur den tredje sektorn, till vilken föreningsverksam-

het hör, kan vara med och producera t.ex. välfärdstjänster.  

Finland kallas ibland för ”föreningsverksamhetens förlovade 

land”, vilket de närmare 140 000 registrerade föreningar som 

finns bevisar. (2016)  

Det som är unikt för just den tredje sektorns verksamhet är att 

den verkar för gemensamma bästa. En grundregel för den 

tredje sektorns verksamhet är att den inte skall verka för eko-

nomisk vinst eller affärsverksamhet med vinstsyfte. 

 

 

Det finns två olika typer av föreningar; registrerade och oregi-

strerade sådana.  

De registrerade föreningarna kan åta sig juridiska och ekono-

miska förpliktelser. Medan de oregistrerade föreningarna ofta är 

grupper kring ett visst tema. Båda dessa föreningstyper styrs 

dock av regleringar i Föreningslagen.  Enligt Inkomstskattelagen 

22 § kan en oregistrerad förening inte vara en allmännyttig före-

ning.  

För att klargöra gränsen mellan registrerad och icke-registrerad 

förening kan vi lista exempel:  

Vill en oregistrerad förening starta en penninginsamling till sin 

verksamhet så måste man registrera sin förening.  

Vill ett kompisgäng som spelat fotboll en gång i veckan börja 

spela i en division krävs det att föreningen registrerar sig.  

I den här guiden presenteras 

grunderna för det registre-

rade föreningsarbetet. Hop-

pas att det kommer till nytta 

och kan bidra med att upp-

muntra föreningsarbetet på 

Kimitoön.  

Materialet är insamlat från 

flera olika källor. Förenings-

resursen en av dem. På 

www.foreningsresursen.fi  

hittas välbehövlig informat-

ion rörande föreningsarbete 

 

Grundprincip 

Registrerad eller oregistrerad 

förening 



”Registerbeskrivningen 

kan också användas till 

att informera nya med-

lemmar om medlemsre-

gistret och hur det an-

vänds” 

 Personuppgiftslagen 2 kap 10§  

För att bli medlem i en förening behöver man uppfylla vissa krav som står i föreningens stadgar. Det 

är frivilligt att vara medlem i en förening och styrelsen eller årsmötet kan bestämma över vem som får 

tillträde till föreningen.  

Medlemsförteckningen över medlemmar skall innehålla fullständigt namn, hemort och medborgarskap 

(om inte finländskt). Angående hemorten räcker det med hemkommun, men det kan i många fall vara 

bra att känna till postadressen. Medlemsregistret skall uppdateras kontinuerligt och en inom styrelsen 

kan ha ansvar för medlemsförteckningen.  

Alla föreningar bör upprätthålla en medlemsförteckning och detta är på styrelsens ansvar.  

 

Föreningens registeransvariga bör uppföra en registerbeskrivning på 

alla sina personregister. I registerbeskrivning skall framgå register-

hållarens namn och kontaktuppgifter, ändamålet med registret, be-

skrivning av innehållet, uppgift över vart uppgifterna regelmässigt 

låts och principerna för hur registret skyddas. Över alla föreningens 

personregister bör göras en registerbeskrivning.  

 

Registerbeskrivning 

Medlemsförteckning 

Alla föreningar behöver en styrelse. Styrelsen ska ha en ordförande, som ska ha finländskt medborgar-

skap och vara myndig. Styrelsen ska bestå av minst tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. 

Antalet styrelsemedlemmar nämns oftast i föreningens stadgar. Föreningens verksamhet styrs av stad-

garna.  

Föreningar grundar sig på demokrati och styrelsen ska inneha medlemmarnas förtroende.  

Styrelsearbete 



Bokföring 

 

Varje registrerad förening är skyldig att bokföra sin verksamhet och 

följa Bokföringslagen. Räkenskapsperioden skall vara 12 månader, 

men den kan då verksamheten inleds eller upphör vara högst 18 

månader. Dubbelbokföring är att rekommendera. Bokföringen skall 

ge en aktuell bild av hur föreningens ekonomi ser ut. Alla bokfö-

ringshändelser borde vara bokförda senast fyra månader efter att 

de inträffat.  

 

Då man bokför skall man iaktta god bokföringssed. God bokförings-

sed innebär en klar och tydlig kontoplan, innehållet i kontona är 

samma år för år, verifikaten bokas i datumföljd och korrigeringar 

görs inom fyra månader. En kontoplan innebär i princip en förteck-

ning över de konton som behövs i bokföringen. Verifikaten skall 

vara daterade och numrerade. Föreningens styrelse ansvarar för att 

bokföringen är gjord och ekonomiförvaltningen sköts på ett tillför-

litligt sätt.  

Bokslut 

 

Då räkenskapsperioden är slut skall ett bokslut uppgöras. Räken-

skapsperioden motsvarar ofta kalenderåret. Bokslutet skall innehålla 

en verksamhetsberättelse (undantag för mindre föreningar), resul-

taträkning, balansräkning och noter (undantag för mindre förening-

ar). Bokslutet bör upprättas även om föreningen varit passiv eller 

vilande. Balansräkningen ger en bild av den ekonomiska ställningen 

på bokslutsdagen. Resultaträkningen redogör för hur resultat har 

uppkommit, dvs föreningens intäkter och kostnader. Resultaträk-

ningen bör upprättas enligt föreningsuppställningen.  

 

Bokslutet godkänns och skrivs under av föreningens styrelse. Då 

styrelsen har undertecknat bokslutet så skall det vidare till förening-

ens revisor eller verksamhetsgranskare.  

FÖRENINGSEKONOMI 
 

Föreningens styrelse 

ansvarar för att 

bokföringen utförs.  

Då bokföringen är 

klar för räkenskaps-

perioden upprättas 

ett bokslut.  



Budget 

Föreningslagen kräver 

inte att någon budget 

görs, men i många före-

ningars stadgar framgår 

det att det ska finnas en 

budget som ska godkän-

nas på föreningsmötet. 

Budgeten bestämmer 

inom vilka ekonomiska 

ramar det är möjligt att 

genomföra verksamhet-

en. Styrelsen ger förslag 

på budgeten. Budgeten 

skall vara klar och tydlig 

och skall ha ett nollresul-

tat som mål. Det är klokt 

att bygga upp budgeten 

utifrån tidigare års bok-

slut.  

 

Föreningsakuten har fär-

digt utarbetade exempel-

mallar, bl.a. en budgetmo-

dell. Men också mallar för  

protokoll, verksamhets-

granskning, medlemsre-

gister och årsklocka.  

Dessa kan fås på en Före-

ningsakutens minnes-

sticka eller elektroniskt 

per e-post.  

I en förening styr Föreningslagen och föreningens stadgar. Före-

ningslagen säger att en förening bör välja en verksamhetsgranskare 

eller en revisor. Verksamhetsgranskare motsvarar tidigare lekman-

narevisorer. Alla föreningar bör välja en verksamhetsgranskare om 

den inte har en revisor. En auktoriserad revisor bör väljas om 

minst två av följande kriterier uppfylls: 

 

En balansomslutning över 100 000 € 

Omsättningen överstiger 200 000 € 

Om personalen är större än tre anställda   

Verksamhetsgranskaren ska granska föreningens ekonomi och för-

valtning i den omfattning som föreningens verksamhet förutsätter. 

Verksamhetsgranskaren skall efter att ha granskat bokföringen och 

förvaltningen avge en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse. 

Verksamhetsgranskningsberättelsen är riktad till föreningens med-

lemmar.  

En verksamhetsgranskare skall vara en fysisk person som skall ha 

den ekonomiska och juridiska sakkunskap som krävs för att utföra 

uppdraget som verksamhetsgranskare. En verksamhetsgranskare 

får inte vara satt i konkurs, omyndig eller ha begränsad handlings-

behörighet. Dessutom skall en verksamhetsgranskare vara obero-

ende vid utförande av verksamhetsgranskningen.  

 

 

Då styrelsen undertecknat  

bokslutet går det vidare till verksamhets-

granskaren ” 

 

Verksamhetsgranskning och 
verksamhetsgranskare 



Kilometerersättning & dagtrak-
tamente 

 

Om en arbetstagare inte är anställd av en allmännyttig förening 

eller på annat sätt inte får lön för det arbete till vilket resan an-

knyter, har personen rätt till följande skattefria inkomster som 

betalts av den allmännyttiga föreningen: 

• Kilometerersättning får betalas ut skattefritt för 

2000 €/år/mottagare 

• Dagtraktamente för högst 20 dagar under ett ka-

lenderår/mottagare 

Resekostnadsersättning är skattefri inkomst för personer som 

frivilligt och utan vederlag är verksamma i allmännyttiga sam-

fund. Resan ska göras på uppdrag av den allmännyttiga förening-

en och man ska på förhand besluta om att resan skall ske. 

En allmännyttig förening deklarerar utbetalda resekostnadser-

sättningar med en årsanmälan även då den inte betalar någon 

egentlig lön. 

TA KONTAKT 

 

Föreningsakuten (2016-
17) 

Projektledare 

Tobias Björklund 

+358 40 6328010 

Tobias.bjorklund@kimitoon.fi 

Hemsida: 

http://www.kimitoon.fi/

foreningsakuten 

Facebook: 

https://www.facebook.com/

foreningsakutenkimitoon/ 

 

Länktips 

Det finns många hemsidor med föreningstips som också är källor till denna guide:  

http://www.foreningsresursen.fi 

http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hh-opas-sve_v1.pdf 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503 

På Föreningsakutens egen hemsida finns också nyttig information:  

http://www.kimitoon.fi/foreningsakuten 



DOKUMENTHANTERING 

”Informationen har en 

bevisfunktion som gör att 

den har ett juridiskt 

värde” 

 

Det är viktigt att arkiven bevaras och sköts på rätt sätt 

för kommande generationer. Materialet i arkiven används 

till föreningens historik och utställningar. Arkivet är före-

ningens minne.  
 

Lagen förordnar att vissa handlingar skall bevaras och 

vara tillgängliga under en viss fastställd tid. Det gäller till 

exempel handlingar som rör ekonomin.  Exempelvis skall 

verifikat som har att göra med bokslut sparas i 6-10 år. 

Och lönekvitton i 50 år om föreningen haft anställda.  

 

Material kan sparas både traditionellt, i mappar och 

elektroniskt t. ex. i Dropbox eller motsvarande moln-

tjänster. Att spara information elektroniskt är idag lätt 

och framförallt smidigt med tanke på överföring till flera 

personer t.ex. moderna möteshanhandlingar, e-post, 

brev, bilder osv.  

 

Bilder, tidningsurklipp, tal och statistik är också material 

som är bra att spara antingen elektroniskt eller tradition-

ellt för framtida styrelser.  

Dokumenten som har sparats i arkiven är viktiga ännu 

många år senare. Man kan utreda gamla frågor och kon-

statera vilka beslut som gjorts. I dokumenten kan man 

söka information om den verksamhet som föreningen har 

ordnat och man kan hitta modeller för utvecklingsarbete. 
 

 

Dokumenthantering är viktig av främst två olika orsaker: 

• Juridisk betydelse  

• Hjälper föreningsaktiva  

Det är främst skäl att spara de 
dokument som föreningen själv 
har producerat: 
 
• beslut som fattats 

• handlingar angående egen 

verksamhet 

• dokument från tidigare 

      historiker 



TIPS  

”Styrelsemöten 

kan idag utan 

speciellt om-

nämnande i 

stadgarna hållas 

på distans” 

1. Mötesdeltagande på distans (Föreningslagen 17 §) 

Tekniska hjälpmedel ger många föreningar nya möjligheter;  

Styrelsemöten kan idag utan speciellt omnämnande i stadgarna hållas på distans 
genom tekniska hjälpmedel, t.ex. per mejl eller videokonferenser, ljudförbindel-

ser osv. Om mejlmöten hållits skall hela styrelsen underteckna protokollet.  

Medlemsmöten kan hållas på distans via tekniska hjälpmedel om det är inskrivet i 
föreningens stadgar. Villkor för deltagandet skall finnas utskrivet, om villkoren 
inte finns i stadgarna beslutar styrelsen besluta om stadgandet skilt för varje före-

ningsmöte för sig.  

Möjligheten till distansdeltagande skall komma fram i möteskallelsen! 

 

2. Hemsida och sociala medier 

En bra hemsida är ett fungerande och effektivt hjälpmedel för medlemsvärvning 
och information. Att hemsidan är bra uppbyggd, uppdaterad och ger ett bra 
första intryck är viktigt. Därför är det viktigt för föreningen att ta ställning till be-

hovet av synlighet.  

Det finns alternativ på hemsidor som är gratis. En bloggportal kan också fungera 

som en bra ”hemsida” åt föreningar. 

Alternativa medel:  

Sociala medier kan användas som ett komplement till hemsidan, idag finns de 
flesta på t.ex. Facebook. En Facebook sida kan fungera som ett betydligt lättare 
informationsmedel än hemsidor för vissa föreningar. Det är bra att ha en klar 

informationsstrategi i föreningen, t.ex. om hur man använder sociala medier.   

 

3. Hurdana möten vill föreningen ha?  

Föreningsmöten kan se mycket olika ut beroende på förening. Vissa föreningar 
föredrar korta och snabba möten medan andra ser dem som en möjlighet till 

social samvaro.  

Medlemsmöten har en tendens att locka få deltagare, vad kan man tänkas göra 
för att engagera flera deltagare till dessa? Ett tips är att t.ex. ordna någon intres-
sant föreläsning i samband med mötet eller att arrangera medlemsmötet kring 

ett evenemang.  

Föreningsarbete baserar sig på demokrati och därför är ett aktivt medlemsdelta-

gande av stor vikt.  

 

 

”Det är bra att 

ha en klar in-

formationsstrat

egi i föreningen, 

t.ex. om hur 

man använder 

sociala me-

dier.”   

”Föreningsar-

bete baserar sig 

på demokrati 

och därför är 

ett aktivt med-

lemsdeltagande 

av stor vikt.” 


