
                                   

 
Föreningskunskap och styrelsearbete 

våren 2020 
 
Utbildningen vänder sig till medlemmar i distriktets lokalföreningar som vill få baskunskaper 
i förenings- och styrelsearbete. Ni är välkomna oavsett om ni redan sitter i styrelsen eller om 
ni funderar på att engagera er i detta arbete.  
Varje förening kan skicka tre deltagare, i mån av plats även fler.  
 
När och var?  
Styrelseutbildningen erbjuds på tre orter i regionen.  
 
Tanum 30 mars kl. 18:30-21:00. Träff 2 kommer gruppen överens om.  
Kärret If lokal, Borgane 5, Fjällbacka.  
Stenungsund: 18 mars och 15 april, 18:30-21:00 i Studieförbundet Vuxenskolan, C W Borgs 
väg 4 
Göteborg: 9 maj, heldag  
 
Innehåll och upplägg  
Det hålls två träffar på respektive ort och det är viktigt att ni kan delta i båda.  
Träffarna genomförs med studiecirkelmetodik, dvs. de bygger på deltagarnas intressen, 
exempel, idéer, frågor och funderingar. Praktiska exempel ges från Biodlarnas riksförbund 
och våra föreningar. 
  
De båda träffarna hålls med några veckors mellanrum.  
  
Innehåll:  

• Styrelsens ansvar och befogenheter 
• Olika uppdrag i styrelsen 
• Årsmötet och funktioner kring det 
• Viktiga dokument och hur de används i arbetet, t.ex. Stadgar, protokoll, motioner  
• Juridiska frågor 
• Vart kan man vända sig med frågor? 

Material:  
Olofsson L., Ekenman J., Olsson E.: I förening – en handbok för praktiskt föreningsarbete 
SBRs stadgar och annat relevant material. 
  
Ledare:  
Tanum: Karin Blomstrand och Siv Svensson.  
Stenungsund: Karin Blomstrand och Ann-Britt Carlsson 



                                   
Göteborg: Karin Blomstrand och Kerstin Namuth 
 
Kostnad  
Utbildningen, inkl. fika, är kostnadsfri för medlemmar i distriktets föreningar.  
OBS dock att anmälan är bindande och om du skulle få förhinder behöver du avanmäla dig.  
Boken kostar 100 kr och betalas av deltagarna.  
 
Tanum 30 mars 2020 och xxx. Anmälan behövs omgående. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHDCep93NLMc8A1t3G58NnC3aZSJRkOb_z9
ErSVGcGDcgpA/viewform?usp=sf_link 
 
Stenungsund 18/3 och 15/4 2020. Anmälan behövs omgående. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemnBCsW-B-_pJxIZ2QtqXUaNmOpeHoz-
XcboN8LXn3nYQhNQ/viewform?usp=sf_link 
 
Göteborg 9 maj, heldag. Anmälan senast 17 april 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1r7dhqjDHjBzO8gzVs0PNhDJrihI9W8HvJbKlx
dgt5JUQjQ/viewform?usp=sf_link 
 
 

 

 

Utbildningen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 


