
 Första hjälpen för 
föreningar
Från svacka till nytt lyft

I en förening kan en aktiv period efterföljas av en svacka. Då 
kan det vara kärvt att hitta en ny ordförande eller nya sty-
relsemedlemmar. Minns att det som i tiderna motiverade dig 
och övriga personer i din styrelse är det som också kommer 
att motivera de framtida styrelsemedlemmarna. Tala med 
varandra i den nuvarande styrelsen och ringa in det som 
motiverade er. 

• Vad är roligt i er förening? 
• Vad är ni bra på? 

Lyft upp de positiva motiven istället för att omvänt förklara 
vad er förening INTE kräver, som t.ex: inte så mycket arbete, 
inte svårt med årsmöten, inte svårt att skriva protokoll ...  
Det motiverar inte utan har tvärtom en avskräckande effekt. 

MINNS! Det som motiverar dig 
motiverar också andra.

Så hittar ni nya styrelsemedlemmar

•     Kommunicera med föräldrar om varför Hem och  
       Skola behövs.
•     Samarbeta med rektorn och lärare. Be dem tala om 
       för föräldrar varför föräldraengagemang är viktigt.
•     Har ni ett system med klassföräldrar? Klassföräldrarna 
       är en bra rekryteringsgrund.
•     Försök ringa in de nya föräldrarna i skolan och välkomna  
       dem. De har ofta ett naturligt intresse att komma med i 
       den nya skolans sociala gemenskap.
•     Signalera att föreningen är positiv till nya tankar och 
       idéer. Många personer motiveras av att vara kreativa och 
       förverkliga nya idéer – andra tycker att det känns bättre 
       med modeller över hur man gjort tidigare. Är det förän-
       dring eller trygghet som driver den person du talar med?
•     Vilka fördelar och förmåner finns i och med att er 
       förening finns och är medlem i förbundet? 
 
http://www.hemochskola.fi/foreningar/medlemsformaner/

Styrelsen kan 
tillsätta arbetsgrupper 

för olika projekt och jippon. 
Vissa personer vill gärna bidra 
konkret, men vill inte sitta med i 

en förenings styrelse.  
– Se också dem som en 

resurs! 

Det går bra att sty-
relsen också har möten 

per e-post eller på FB. Minns 
att dokumentationen inför och 

efter mötet är viktig.

Kom ihåg:



När du undrar över något

Det dyker säkert upp frågor som du vill ha svar på. Då hoppas 
vi att du genast kontaktar oss på förbundet. 

Ring oss på 09 5657 770 eller mejla oss på: 
hemochskola@hemochskola.fi så gör vi vårt bästa för att 
snabbt ge dig svar.

Så hittar ni ordförande

•    Årsmötet utser ordförande, styrelsen kan inte senare inom 
      sig utse en ordförande.
•    Håll det inprickade årsmötet som planerat trots att det ser 
      risigt ut på förhand. Ifall ni inte hittar en ordförande under 
      mötet så fastslå ett nytt datum för ett nytt årsmöte.
•    Om det är knepigt att hitta ordförande kan man föreslå 
      ett system där ordförande väljs uttalat bara för ett år i 
      taget och sedan gör man ett byte.
•    Ordförandes viktigaste arbetsuppgift är att delegera. 
      Viceordförande kan ta en aktiv roll och leda ordet då det
      behövs. En ordförande behöver inte kunna delta i varje      
      möte.

I inbjudan ska det 
(som kan vara separat) 

framkomma att det är frågan 
om ett årsmöte trots att det 

också kan finnas annat 
program.

Kombinera årsmötet 
med trevligt jippo som 

t.ex. info för klassföräldrar, 
föreläsning eller program för 

både elever och föräldrar. 

Kontakta folk person-
ligen. Motivera dem att kom-

ma till mötet.

Tips: om årsmötet (också 
kallat föreningsmötet)

Kolla igenom förenin-
gens stadgar. Vad står skrivet 

i dem?

En person som gett 
sitt medgivande kan väljas 

in i en styrelse trots att han/hon 
inte kan vara på plats under 

årsmötet.

                       

på www.foreningsresursen.fi hit-
tar du svar på många frågor som 
berör föreningar. 

Om det inte lyckas

Det finns en möjlighet att lägga en förening i malpåse. Då 
kvarstår den gamla styrelsen som formellt ansvarig till dess 
att ett nytt föreningsmöte ordnas. Meddela förbundet ifall 
föreningen läggs på is.


