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LEDAMOT
Den här texten riktar sig till dig som är ledamot eller
ersättare i en styrelse. När du har läst denna text hoppas vi
att du vet lite mer om vad som förväntas av dig under din tid
som förtroendevald i en styrelse.
När du läser kan det hända att du stöter på ord som du
inte känner igen. Förhoppningsvis blir de förklarade längre
ner i texten. Du kan också titta i ordlistan där de flesta
föreningsrelaterade orden finns förklarade.
En ledamot är en person som har valts av en förenings
medlemmar för att representera dem. En ledamot är
tillsammans med andra ledamöter en styrelse. Styrelsen
representerar hela föreningen eller en lokal förening, om
ledamoten sitter i en lokal styrelse.
Ledamöterna väljs på förbundets
årsmöte. Där röstar m
 edlemmarna fram
vilka de vill ska sitta i s tyrelsen.
I de flesta förbunds stadgar står
det hur många som ska sitta
i förbundets styrelse. Det är
vanligt att det är ett ojämnt
antal, för att man ska kunna
få fram en majoritetsröst i
alla beslut.
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OLIKA ARBETSGRUPPER
Om det finns fler kandidater, det vill säga personer som vill
sitta i styrelsen, än det finns platser i styrelsen, måste
årsmötets deltagare rösta fram vilka de helst vill ska
representera dem i styrelsen. När man har räknat rösterna
väljs de kandidater med flest röster till ledamöter i styrelsen.
En ledamot ska representera förbundet, och måste därför
följa de regler som står i stadgarna och det som årsmötet har
beslutat om i verksamhetsplanen. Tillsammans arbetar
ledamöterna i styrelsen för att se till förbundet genomför det
som årsmötet har beslutat om.
I en styrelse finns vissa givna roller som ordförande,
sekreterare och kassör.
Ledamöterna i en styrelse kan också dela upp arbetet inom
sig. Till exempel kanske någon är ansvarig för olika
aktiviteter runtom i landet, medan någon annan är ansvarig
för kontakter med olika myndigheter, eller är ansvarig för att
göra utvärderingar hos förbundets medlemmar.
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ERSÄTTARE

Ledamöternas uppgifter går att variera efter önskemål. Det
är viktigt att tydliggöra vem som har vilket ansvar. På så vis
undviker man missförstånd mellan styrelsens ledamöter och
ser till att arbetet kommer bli gjort.
Ersättaren, eller suppleant (uttalas supp-le-ang), har till
uppgift att ta över en ordinarie ledamots rösträtt om denne
inte kan delta på ett visst möte, eller måste hoppa av helt och
hållet.
Ersättarna, som brukar vara cirka 2-3 stycken, bör alltid
delta på förbundets styrelsemöten. Om styrelsen är fulltalig,
det vill säga om styrelsens alla ordinarie ledamöter är
närvarande, har ersättaren ingen rösträtt. Men om någon av
de ordinarie ledamöterna är frånvarande, då har ersättaren
rösträtt i dennes ställe.
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ERSÄTTARE

Om en ordinarie ledamot väljer att avgå har en e rsättare
möjlighet att v äljas in av styrelsen som ordinarie ledamot.
Ersättarna väljs på samma sätt som övriga ledamöter i
styrelsen, alltså på förbundets årsmöten. Där är det årsmötets
deltagare som röstar vilka de vill se som ersättare i förbundet.
Om det finns fler kandidater än vad det finns platser, avgör
antalet röster vem som blir vald till ersättare.
Kom ihåg att varje person som är invald i styrelsen är lika
viktig för styrelsen, oavsett om det är en ersättare eller
ledamot. Tillsammans är ni ett starkt lag!
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ORDLISTA

Ledamot – Invald person
som har rösträtt i till exempel
en förening
Representera – Företräda,
föra någon annans talan
Styrelse – En grupp som har
förtroendet att fatta beslut åt
till exempel en förening
Förening – Klubb,
organisation
Årsmöte – Årligt möte där
medlemmarna bland annat
bestämmer styrelse och verksamhetsplan samt godkänner
verksamhetsberättelsen för
föregående år
Stadgar – En förenings regler
Majoritetsröst – Det som flest
i föreningen eller styrelsen vill.

Majoritet – Fler än hälften
Kandidat – En medlem som
vill bli vald för ett uppdrag
Verksamhetsplan – Lista på
aktiviteter som föreningen
ska genomföra under året
Ersättare – Person som är
på ”stand – by” i en styrelse.
När en ledamot är borta får
ersättaren rösträtt
Fulltalig – Hel, när alla i en
styrelse är på plats
Rösträtt – Rätt att r östa
i ett val, till exempel på
föreningens 
årsmöte
eller på ett
styrelsemöte
5

Fler delar
i Föreningshjälpen
1. Förening
2. Styrelser
3. Ordförande
4. Ledamot och ersättare
5. Sekreteraren
6. Kassören
7. Valberedning

