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Syfte: 

Styrelsens arbetsbeskrivning ska underlätta arbetet med att säkerställa att klubbens alla underliggande 

kommittéer får ekonomiska och bra förutsättningar för att stärka klubbens nuvarande och framtida 

attraktionskraft samt att värdeorden och visionen efterlevs för att klubben ska få en lysande framtid. 

Riktlinjer:  

Styrelsens verksamhet ska bedrivas enligt klubbens övergripande värderingar som anslogs 2019. På vår 

klubb ska vi känna glädje och trygghet, ha god kommunikation, känna klubbkänsla och leverera kvalitet. 

Styrelsen följer och stöttar klubbens policys bl.a gällande alkohol, miljö, GDPR.  

Mötena ska vara behovsanpassade men lämpligen minst 8 per år.   

Envars ansvar: 

Följa klubbens stadgar och vid behov ge förslag till årsstämman att uppdatera för att följa tidens 

utveckling. 

Följa lagar och bindande regler. 

Förvalta och utveckla föreningens egendom. 

Närvara och vara insatta i punkter som hanteras på möten. 

Verka för att verksamheten har en bra och effektiv organisation. 

Styrelsen ska: 

• Verka för att kommittéer, medlemmar och gäster får en positiv känsla av att vara en del av 

klubben. 

• Förmedla och agera lojalitet för klubbens och medlemmarnas bästa. 

• Ge bra förutsättningar för introduktion av nya medlemmar i styrelsen. 

• Utse huvudkontaktperson mot respektive kommitté. 

• Ge förutsättningar för utbildningar som kan stärka individer i organisationen. 

• Fördela arbetsuppgifter utifrån kompetens och intressen samt ta hänsyn till rimlig arbetsbelastning.  

• Tillsammans med Klubbchef årligen ta fram en verksamhetsplan och budget på kort (1 år) och lång 

sikt. Årshjul och en budget som ska vara ett styrande underlag för hantering av beslut, för att få ut 

ett optimalt resultat av hela verksamheten. Planerna ska revideras årligen. 

• Ta fram en årsplan för styrelsearbetet 

o Olika möten i styrelsen 

o Möten med kommittéer 

o Pågående projekt och framtida 

o Revision av stadgar 

o Uppföljning och utvärdering 

• Sammanställa en årsrapport över verksamheten och som ska ingå i klubbens verksamhetsberättelse 


