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Utbildningskvällar i Föreningsteknik 
 
FOS har ordnat kursen förut, men kunskap i föreningskunskap är mycket efterfrågad och 
viktig, så här kommer kurskvällarna igen. Syftet från FOS Stockholms län är att 
underlätta och stötta våra medlemsföreningar, och deras aktiva medlemmar, genom att 
erbjuda en kort, men nyttig grundkurs i Föreningsteknik. 
 
För att leda en förening behöver man kunna spelreglerna i en ideell förening. Det är inte 
bara att kunna tolka en stadga, utan också att kunna använda de outtalade regler och 
den konsensus som gäller kring föreningsdemokrati och styrelsearbete.  
 
Kursen består av tre delar: 
 
1 november 2017   Styrelsekunskap,  plus sekreterarrollen 
Här inriktar vi oss speciellt mot hur styrelsen ska fungera, hur man lägger upp arbetet, 
olika sätt att ta beslut och delegera, ansvarsförhållanden och något om ekonomi. 
https://www.facebook.com/events/1750881805204517/ 
 
8 november 2017 Valberedningsarbete 
Vi stöttar dig som är eller kommer att vara med i valberedning i hur du utövar detta 
viktiga och ansvarsfulla uppdrag, att föreslå ny ledning för din förenings framtid. 
https://www.facebook.com/events/178402476054246/ 

22 november 2017 Föreningskunskap, årsmöte och mötesteknik 
Här går vi igenom hur ett årsmöte ska gå till; före, under och efter, regler kring kallelse, 
protokoll och justering, ansvarsförhållanden mm. Vi utgår från hur en frivillig 
försvarsförening vanligtvis fungerar från årsmöte till årsmöte. 
https://www.facebook.com/events/1031416400333034/ 

 
Vi träffas dessa tre onsdagar under november månad på Drottning Victorias Örlogshem, 
Teatergatan 3. Samling från kl 18 då det serveras kaffe/te och självbredda mackor, samt 
frukt. Varje kurskväll pågår mellan kl 1830 – 2100.  
 
Utbildningen vänder sig till samtliga medlemmar i våra frivilliga försvarsorganisationer i 
Stockholms län. Man behöver inte sitta i styrelse eller valberedning, utan det går också 
bra att vara aktiv i andra föreningar eller helt enkelt intresserad av ämnet. 
 
Utbildningen kostar 50 kronor per gång, men 100 kronor för alla tre tillfällen. Man kan 
alltså välja vilka tillfällen man vill vara med. Samma person i din förening behöver alltså 
inte gå på alla tillfällen och ni får också gärna komma flera från samma förening.  
 
Du anmäler dig genom att fylla i fromuläret https://goo.gl/Zr74vC senast en vecka 
innan respective kurspass. Glöm inte att anmäla kostönskemål om det är något du inte 
tål. Eventuellt återbud lämnas på samma sätt. 



 
Anmälan är bindande, och för att säkra din plats måste du betala in kursavgiften till bg 
392250-7 senast en vecka innan. Viktigt att du skriver namn och "Föreningskunskap" 
som meddelande till mottagaren, annars vet vi inte vem betalningen kommer från. Din 
plats är garanterad först när betalningen finns på vårt konto. Om kursen blir fulltecknad 
eller ställs in får du självklart kursavgiften tillbaka.   
 
Bekräftelse på att man har kommit samt ytterligare info kommer via mail en knapp 
vecka innan. Platserna är begränsade, först till kvarn gäller. 
 
Ta gärna med din förenings stadga att slå upp frågeställningar i och om du har önskemål 
på att vi tar upp något särskilt får du gärna skicka med det i din anmälan. 
 
Varmt välkommen! 
/Ingrid George och Daniel Andersson 
info@fosstockholmslan.se 
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