
Styrning av Genarps IF 

  

Vidare information kan finnas/sökas i Genarps IF:s stadgar. 

Årsmöte 

Huvuduppgifter: 

• Besluta om verksamhetsinriktning. 

• Behandla verksamheten inkl. verksamhetsplan, ekonomi, revision samt inkomna 
motioner 

• Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Förrätta val till förtroendeuppdrag (såsom styrelse och revisorer) 

• Välja valberedning 

• Fastställa medlemsavgift 

Valberedning 

Huvuduppgifter: 

• Valberedningen ska i god tid inhämta uppgifter från styrelsen om vilka val som ska 
förrättas vid föreningens årsmöte. 

• Valberedningen ska ta ställning till behovet av förnyelse och behovet av att tillföra 
ny kompetens till styrelsen.  

• Valberedningen ska i god tid före årsmötet ta reda på om de avgående ledamöterna 
avsäger sig omval eller om de är beredda att ställa upp för en ny valperiod. Har 
ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny kompetens, 
ska valberedningen föreslå nya namn 

• Valberedningens uppdrag är att skapa en väl fungerande styrelse som förmår 
samarbeta på ett konstruktivt sätt. Det behövs olika kompetenser och erfarenheter 
för att möjliggöra en utveckling av föreningens arbete. 

• Valberedningen ska verka för att styrelsen representerar mångfald och i 
möjligaste mål en jämn fördelning mellan män och kvinnor, mellan 
representanter för olika sektioner och inriktningar som herrseniorer, 
damseniorer, ungdomsverksamheten och löpgruppen. 

Valberedning Årsmöte Revisorer

Styrelse

Ev. sektioner



Revisor 

Huvuduppgifter: 

• Revisorerna väljs av årsmötet. De har medlemmarnas uppdrag att bevaka att allt 
går rätt till i föreningens verksamhet. Revisorerna äger, alltid närvarorätt och efter 
föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt. 

• Avlämna revisionsberättelse till årsmötet 

• Kontrollera verifikationer 

• Granska bokföringen vid olika tidpunkter under året 

• Granska verksamhetsberättelsen 

• Granska balans- och resultaträkning 

• Granska årsbokslut 

• Granska protokoll 

• Kontrollera att beslut om firmatecknare stämmer med stadgarna 

• Kontrollera att det finns beslut för den bedrivna verksamheten 

• Kontrollera att fattade beslut utförs 

• Granska styrelsens internkontroll 

• Granska föreningens försäkringsskydd 

• Granska föreningens eventuella inventarieförteckning 

• Lämna råd till styrelsen i ekonomiska frågor 

• Kontrollera att placering av likvida medel stämmer med fastställd placeringspolicy 

Styrelsen 

Huvuduppgifter: 

• Styrelsemötena bör inriktas på diskussioner av aktuella och långsiktiga 
verksamhetsmässiga och organisatoriska frågor, samt övriga viktigare frågor 

• Genomföra konstituerande möte och där utse sekreterare, kassör och ev. vice 
ordförande 

• Fastställa attesträtt 

• Utse firmatecknare 

• Utse ansvariga för föreningens huvudsakliga fokusområden 

• Eventuellt skapa sektioner 

• Förbereda verksamhetsplan samt budget för kommande år 

• Föreslå namn på (ledamöter) valberedningen till årsmöte 



• Förbereda årsmöte


