Vara vilande förening eller upplösa föreningen
Att med ideella krafter driva en förening är ett hårt arbete och ibland uppstår omständigheter som
gör att det känns svårt att driva föreningen vidare. Kanske energin har tagit slut efter många års slit
eller så finns det en konflikt eller olika viljor som gör det svårt att hålla ångan uppe och behålla
medlemsfokus.
Om dessa funderingar uppstår så är det viktigt att ni på ett tidigt stadium kommunicerar till era
medlemmar att nya engagerade behövs i föreningen. Vi uppmuntrar er också att i samma veva
kontakta förbundsstyrelsens arbetsgrupp för lokalföreningar, Attentions föreningsstöd.
Tillsammans med föreningen kan vi fundera på lösningar som kan hjälpa föreningen att kunna
fortsätta med sin verksamhet. Några exempel kan vara:
•
•
•
•

Styrelseutbildning
Förslag på att få till struktur och rutiner om det saknas
Komma med förslag på medlemsaktiviteter som kan locka engagemang hos medlemmarna
Gemensam aktivitet på orten där vi ordnar en föreläsning för att hitta nya personer som vill
engagera sig

Om det trots förslagen ovan inte finns underlag för att driva föreningen aktivt vidare kan ni välja
att lägga den vilande om kriterierna för detta uppfylls. Annars är det slutliga alternativet att
upplösa föreningen.

Vilande förening – frågor och svar
Vad innebär det att vara en vilande förening?
-

Ni kan välja att vara en vilande förening i upp till ett år. Det behöver fortfarande finnas en
fulltalig styrelse som kvarstår som firmatecknare och som är beredd att ta ansvar för
föreningens ekonomiska förvaltning, och eventuellt hålla ett årsmöte Det som främst
sätts på paus är de externa aktiviteterna som medlemsträffar och liknande.

Hur beslutar en förening att de ska vara vilande?
-

Beslut om att vara vilande tas på ett årsmöte eller ett styrelsemöte. Beslutet skall
dokumenteras i protokollet.

Behöver en vilande förening ha årsmöte?
-

Ja, om föreningen ännu är vilande när det är dags för årsmöte behöver ett sådant
genomföras, men det kan bli kort. I övrigt behövs bara något enstaka styrelsemöte
genomföras under den resterande viloperioden.

Vilket ansvar har styrelsen under den vilande perioden?
-

Styrelsens uppgift blir att förvalta föreningens pengar och att tillsammans med
Riksförbundet ta initiativ till att få i gång verksamhet igen när förutsättningar finns. Det är
viktigt att förening ser till att ha fortsatt dialog med sina medlemmar under denna tid och
ge information om status i föreningen.

Får föreningen medlemsavgifter utbetalt under den vilande perioden?
-

Nej eftersom det inte sker några medlemsaktiviteter under den vilande perioden.

Har föreningen access till medlemsregistret under den vilande perioden?
-

Nej, föreningen räknas som ej aktiv under denna period och för att kunna göra utskick till
sina medlemmar ber man kansliet om hjälp. Föreningen kommer heller inte att vara
valbar vid medlemsanmälan under den vilande perioden.

Har föreningens ombud rösträtt på förbundsstämman?
-

Nej, föreningen räknas som ej aktiv under denna period och kan därmed inte skicka
ombud till stämman under den vilande perioden

Får en vilande förening skicka representanter till föreningskonferensen?
-

Nej, föreningen räknas som ej aktiv under denna period och kan därmed inte skicka
representanter till föreningskonferensen.

Vilka insatser kan Riksförbundet hjälpa till med för att få i gång verksamheten
igen?
-

Om föreningen redan är vilande hjälper kansliet till med utskick där fler engagerade
medlemmar efterlyses.
Vi kan samarbeta kring att skapa intresse för föreningen genom att erbjuda föreläsningar
från exempelvis något av Riksförbundets projekt. Fysiskt eller digitalt beroende på vilka
förutsättningar som finns.

Upplösning av föreningen – checklista
1. Diskutera i föreningen och tillsammans med Attentions föreningsstöd
-

Se till att ni tydligt har lyft frågan i föreningen så att alla har haft möjlighet att tycka till om
förslaget. Bjud gärna in representant/er från Attentions föreningsstöd till era diskussioner.

2. Se över informationen i era stadgar
-

Se efter vad som står kring upplösning av en förening i de lokala normalstadgarna eller
era egna. I normalstadgarna står följande;
För beslut om upplösning av lokalföreningen på annat sätt än i enlighet med §13 eller
tvångsmässigt p g a likvidation eller konkurs, fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på
varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning
tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, förbundet för att
användas i det lokala arbetet.

3. Kalla till årsmöte
-

I samarbete med Riksförbundets kansli skall kallelse med inbjudan till årsmöte skickas ut
stadgeenligt. Ni kan med fördel genomföra det ordinarie och extra årsmötet i direkt

anslutning till varandra. I utskick av kallelse ska det tydligt framgå att årsmötet gäller
upplösning av föreningen.

4. Fatta beslut
-

På årsmötet fattas beslut om att föreningen ska upplösas och att firmatecknarna får i
uppdrag att föra över eventuellt slutligt kapital till förbundet innan ni begär att banken ska
avsluta bankkontot. Beslutet som tagits bekräftas sedan ytterligare en gång på det
efterföljande extra årsmötet.

5. Skicka in årsmöteshandlingar till Riksförbundet
-

Efter att ni signerat handlingarna, skicka/mejla in dessa till Riksförbundet.

6. Medlemmarna meddelas
-

Riksförbundet gör ett utskick och erbjuder dem medlemskap i närliggande förening
alternativt Riksförbundet.

7. Föreningens material och dokument
-

Ni behöver bestämma vad ni gör med material och dokument som föreningen har (era
ekonomiska papper måste sparas i 7 år). Obs! Detta sker lokalt i den ena förening och
inte via förbundet.

8. Säga upp eventuella avtal och abonnemang
Kom ihåg att säga upp eventuella hyresavtal på lokaler, telefonabonnemang mm.

9. Avregistrera er hos Skatteverket
-

Avregistrera er som ideell förening hos Skatteverket och bifoga ett protokoll som
bekräftar nedläggningen. Om ni glömmer detta kommer föreningen att fortsätta finnas
som juridisk person och vara deklarationsskyldig, se Skatteverkets hemsida

Kontaktperson i dessa frågor på kansliet är:
Jennifer Blomkvist, samordnare kring föreningsstöd
Tel. 070-428 13 68
jennifer.blomkvist@attention.se

Attentions föreningsstöd – förbundsstyrelsens arbetsgrupp kring lokalföreningar
består av:
Anders Noreliusson, ledamot i FS samt sekreterare i Attention Hudiksvall
Inger Nilsson, ledamot i FS samt ordförande i Attention Helsingborg-Ängelholm
Elizabeth Odalen Bjord, ledamot i FS samt vice ordförande i Attention Karlstad-Värmland
Birgitta Nordfors Johansson, suppleant i FS samt ordförande i Attention Nacka-Värmdö

