
Starta lokalförening
Steg 1

Vi är minst tre kompisar framför datorn (minst två är under 26 år)

Vi har en revisor, t.ex. en kompis, förälder eller fritidsledare

Vi tre kompisar vill bli medlemmar i vår lokalförening

Medlem nr 1

Gatuadress

Epost

Är ni redo att starta? Klicka om det stämmer!

Lokalföreningens adress:

Gata:

Postnr: Ort:

Ta det första beslutet!

Vår lokalförening ska heta: 

C/o:

Postnr

Kön

Mobil

Födelseår

Ort

Medlem nr 2 Medlem nr 3

Förnamn

Efternamn

Vi har en gemensam idé- på bra saker att göra för vår hälsa



Stadgar för lokalförening

§ 1 Lokalföreningens namn är
och har sitt säte i

§ 2 Lokalföreningen  är en ideell förening.

§ 3 Lokalföreningens syfte är att:

§ 4 Medlem är den som årligen sagt ja till medlemskap. Detta genom underskrift, sms eller

§ 5 Lokalföreningen är medlem i Reacta, samt partipolitisk och religöst obunden. Aktiviteter i

§ 6 Medlemsavgiften är <br/><br/>.kr.

liknande bekräftelse. Medlemmar ska finnas i lokalföreningens medlemsregister.

lokalföreningens styrelse och kan göras när som helst under året. 

Eventuell medlemsavgift betalas för medlemskap. Utträde görs genom att meddela

lokalföreningen ska vara alkoholfria och drogfria



§ 8 Styrelsen väljs på årsmötet. Den som väljs ska vara medlem i

§ 9 Vid styrelsemöte gäller

§ 10 Årsmöte hålls senast den varje år.
Styrelsen kallar till årsmötet senast en vecka innan samt bestämmer tid och plats.

§ 11 Nedläggning av lokalföreningen sker på ett årsmöte eller på extra årsmöte.  <br/><br/>
procent  av 

§ 7 Styrelsen  har ansvar för lokalföreningen mellan årsmötena. Styrelsen har <br/><br/> 
en kassör, sekreterare och ordförande. Minst 2/3 av styrelsen måste
närvara för att vara beslutsmässig.

lokalföreningen. Medlem som bryter mot lokalföreningens stadgar
eller syfte kan uteslutas av styrelsen. Den uteslutna har rätt att
överklaga beslutet vid årsmöte, där den uteslutna har rösträtt. 

För att kunna lägga ned lokalföreningen måste minst
medlemmarna rösta för nedläggning. Utdelade bidrag till lokalföreningen 
från Reacta, som inte är förbrukade återbetalas. Övriga medel och tillgångar
bestämmer årsmötet om.

En medlem har en röst. På årsmötet tas beslut om ansvarsfrihet, ändring av stadgar.
Val av ny styrelse samt revisor och eventuella motioner.



Protokoll konstituerande årsmöte i  

1. Årsmötet förklarades öppnat.

2. Val av funktionärer på årsmötet.
Mötesordförande valdes till
Mötessekreterare valdes till
Justerare valdes till

3. Närvarande personer:

4. Vi beslutade att starta lokalföreningen.

5. Stadgarna lästes upp och antogs som lokalföreningens stadgar.

6. Lokalföreningen beslutade att ansöka om medlemskap i ungdomsorganisationen <br/><br/>

Reacta genom att skicka in protokollet från bildandet och stadgarna.



7. Vi valde följande personer till styrelsen:

9. Vi beslutade att lokalföreningens firmatecknare är ordförande och kassör

10. Vi valde följande person till revisor:

12. Vi bekräftar med underskrift nedan att vi blir medlemmar i  

Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

11.Lokalföreningen kommer under året ha verksamhet i

tillsammans.

lokalföreningen den

8. Kassören har personnummer:


