
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lathund för föreningsstyrelse 
Hur man startar ett distrikt 
  



 
 
 

Hur ska man gå tillväga? 
Kallelse 

Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop de lokala föreningsstyrelserna som vill bilda ett 

distrikt till ett konstituerande möte. Kallelsen utfärdas av de medlemmar som har tagit initiativet till 

bildandet. 

Förberedelser 

Vill man vara förberedd inför det konstituerande mötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till 

föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar och medlemsavgift från 

lokalföreningarna. 

Konstituerande möte 

Vid mötet upprättas en närvarolista som också kan användas som röstlängd i de fall omröstning 

begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer 

(dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare). 

Mötesordföranden har därefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter 

som bör vara minst följande: 

1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet) 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av protokollssekreterare 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

5. Fastställande av föredragningslista för mötet 

6. Fråga om bildande av distrikt (ska den bildas ja eller nej) 

7. Fastställande av stadgar för distriktet 

8. Fastställande av namn på distriktet 

9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det 

första ordinarie årsmötet 

10. Medlemsavgift från varje ansluten lokalförening 

Efter mötet 

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är distriktet bildat.  

För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av 

protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och 

stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har 

valts att ingå i distriktets styrelse. I styrelsen bör det ingå deltagare från varje lokalförening inom 

distriktet. Det kan också vara bra att välja ett arbetsutskott som bereder frågor för distriktsmöten. 

  



 

 
Uppstart 
Registrera föreningen 

Det första man gör är att ansöka om ett organisationsnummer. Detta kan göras på skatteverkets 

webbplats. Stadgarna måste vara antagna och registrerade för att distrikt ska kunna erhålla ett 

organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten. 

Organisationsnumret är nödvändigt för att ett distrikt ska kunna ta del av bidrag från region och 

landsting. 

Bidrag 

För att verksamheten ska komma igång krävs ekonomiska medel. Det kan gälla frågor om lokal, 

bidrag med mera. Då det är svårt att få bidrag omgående är det nödvändigt att lokalföreningarna 

själva kan bidra med en uppstartssumma.  

Stadgar 

Fibromyalgiförbundet har stadgar för distrikt som man kan ta hjälp av. Stadgarna är ryggraden dit 

man ska kunna vända sig när svar behövs för frågor som uppkommer. När man fått organisations-

nummer kan man ansöka om medlemskap.  

Organisationsnumret + stadgar och årsmötesprotokoll ska medfölja ansökan till: 

• Fibromyalgiförbundet 

• Landstinget 

• HSO om det finns för lokal 

Gå också till banken för att få post- eller bankgiro. 

Distriktets uppgift  

• att hjälpa, stötta och informera lokalföreningarna 

• att stärka medlemsengagemanget 

• att tillvarata fibromyalgikernas intressen i samhället. 

• att ta hand om administrativa uppgifter 

• att sprida information om sjukdomen fibromyalgi till allmänhet, politiker och olika 

• myndigheter 

• att samverka med andra distrikt 

• att genomföra föreläsningar av intresse för medlemmar och allmänhet 

• Att bilda undergrupper t ex för unga, män, anhöriga mm 


