
ATT SKAPA EN ELLER FLERA AVDELNINGAR

HUR GÖR MAN?
De medlemmar som vill starta avdelningen ska 
göra följande tillsammans: Skriv ner allt ni be-
stämmer i ett protokoll som ni kan lämna till 
Sverok i eBas.

1. Bestäm tillsammans ett namn på 
avdelningen.

2. Bestäm tillsammans att anta avdelningens 
stadgar.

3. Bestäm tillsammans vem som ska 
sköta avdelningens ekonomi. Det kan 
föreningen som avdelningen tillhör göra 
eller så kan någon annan som vill göra det.

4. Bestäm tillsammans vem som ska sköta 
avdelningens revision. Det kan föreningen 
som avdelningen tillhör göra eller så kan 
någon annan som vill göra det.

5. Bestäm tillsammans vem som ska 
vara avdelningens ledare och vice 
avdelningsledare. Ni kan också utse andra 
uppdrag som ni vill ha i avdelningen, till 
exempel en kassör om avdelningen ska 
sköta sin ekonomi själv. De personerna är 
tillsammans avdelningens styrelse.

6. Nu finns avdelningen! 

En huvudförening kan bestämma sig för att de 
inte vill hantera avdelningar som vill sköta sin 
egen ekonomi och revision. Om medlemmarna i 
avdelningen ändå vill att avdelningen ska ta hand 
om sin ekonomi rekommenderas de i så fall att 
starta en egen förening istället på http://starta.
sverok.se.

REGISTRERA AVDELNINGEN I eBas
När en förening har blivit godkänd som huvudför-
ening och kommit överens om standardstadgar 
för sina avdelningar kan den börja registrera sina 
avdelningar genom en registreringslänk som ska-
pas för varje avdelning genom eBas. Den länken 
förutsätter att huvudföreningen ska sköta avdel-
ningens ekonomi och revision samt att avdelning-
en ska ha antagit huvudföreningens standardstad-
gar för sina avdelningar. Om huvudföreningen vill 
ha avdelningar som själva sköter ekonomin får 
dessa registreras genom http://starta.sverok.se. 
Registreringslänken går till ett registreringsfor-
mulär där avdelningens namn, bestående av tre 
medlemmar varav minst två av dem är valda till 
avdelningens styrelse, ska matas in. Huvudfören-
ingen behöver här även godkänna att de ska skö-
ta avdelningens ekonomi och revision.

När ansökan för avdelningen skickas in till Sverok 
görs det en kontroll på att den inte för lik en 
redan existerande avdelning/förening. Om så är 
fallet, kan inte föreningen bli en medlemsförening 
i Sverok. Men den får vara en avdelning till 
huvudföreningen. Namnet på avdelningen måste 
också följa förbundets namnpraxis. Mer om det 
kan ni läsa här. 

En antagen avdelning hamnar automatiskt på 
huvudföreningens konto. Avdelningens säte sätts 
till där avdelningens ledare bor och avdelningens 
ledare blir även kontaktperson i avdelningen.



ADMINISTRERA AVDELNINGEN I EBAS

När en förening har blivit godkänd som huvud-
förening kan den lista alla sina avdelningar samt 
öppna dem för att hantera verksamhetsrapporte-
ringen och medlemslistor i eBas.

Avdelningen måste hålla sina egna årsmöten. De 
medlemmar som ingår i avdelningen ska göra 
detta efter varje årsskifte för att fortsättas räknas 
som avdelning det året också. Skriv ner allt ni 
bestämmer i ett protokoll som ni kan lämna till 
Sverok i eBas.

1. Bestäm tillsammans vem som ska sköta 
avdelningens ekonomi. Det kan föreningen 
som avdelningen tillhör göra eller så kan 
någon annan som vill göra det.

2. Bestäm tillsammans vem som ska sköta 
avdelningens revision. Det kan föreningen 
som avdelningen tillhör göra eller så kan 
någon annan som vill göra det.

3. Bestäm tillsammans vem som ska vara 
avdelningens ledare och vice avdelnings-
ledare. Ni kan också bestämma om andra 
uppdrag som ni vill ha i avdelningen, till 
exempel en kassör om avdelningen ska 
sköta sin ekonomi själv. De personerna är 
tillsammans avdelningens styrelse.

4. Den som sköter avdelningens ekonomi ska 
berätta för er vilka pengar avdelningen har 
fått in samt vad pengarna har gått till och 
den som sköter avdelningens revision ska 
berätta för medlemmarna om sitt arbete. 
Detta är viktigt så att medlemmarna vet att 
allt har gått rätt till. Bestäm då tillsammans 
om ni vill godkänna föregående styrelses 
arbete och ge dem ansvarsfrihet.

5. Andra stora frågor som ni vill bestämma 
något om.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT 
FÖRENINGAR HAR AVDELNINGAR

Avdelningar är ett bra sätt att sänka tröskeln 
för att ha en förening eftersom avdelningar 
kan få hjälp av sin förening med ekonomi 
och revision. Det är något som många har 
sagt att de upplever som för krångligt och 
därför inte vill ha en egen förening.

Nationella föreningar får en möjlighet att bli 
mer lokalt och regionalt förankrade.

Många föreningar har naturligt redan 
grupper som bedriver verksamhet ihop. 
Varje grupp skulle kunna vara en egen 
avdelning som då blir självbestämmande 
även formellt.

En del föreningar har verksamhet på olika 
platser, där det skulle passa bra att vara 
avdelningar.

En del föreningar har för få barn- och 
ungdomsmedlemmar för att kunna få 
ungdomsföreningsbidraget. Då kan de få 
unga medlemmarna starta en egen barn- 
och ungdomsavdelning som får därmed 
uppfyller målen för bidraget.

Genom att det blir fler föreningar genom 
avdelningarna finns det också fler som 
hjälps åt att locka fler medlemmar. Ju fler, 
desto fler att ha roligt med!

Blir det fler medlemmar och föreningar 
får Sverok och Sveroks distrikt mer bidrag 
att fördela till föreningarna och deras 
avdelningar.


