
     

Bli ansluten till Svenska Skridsko-, Kälk- och 
Rullidrottsförbundet – SWESPORTS som 
inlinehockeygrupp 
Lite tips och råd  
 
Introduktion 
 
Gruppen som ska anslutas  
 

• kan bli en egen förening  
eller  

• bli en sektion i en förening som redan är medlem i förbundet  
eller  

• se till att föreningen som gruppen är en del av blir medlem i förbundet. 
 
Bildar gruppen en egen förening behöver stadgarna formuleras så att både inlinehockey men även någon eller 
flera av förbundets sporter finns med i ändamålsparagrafen samt att föreningen ska vara ansluten till förbundet. 
Det finns stadgemall som man kan följa. 
 
Är gruppen redan med i en förening eller går med i en förening som tänker bli medlem i förbundet behöver 
troligen ändamålsparagrafen och kanske något mer justeras i stadgarna så att inlinehockey och sporter inom 
förbundet finns med. 
 
Antagande av stadgar eller justeringar av stadgar sker på årsmöte så det är bra om ni förbereder stadgarna så de 
fungerar och kan antas på årsmötet och att beslut där tas att gå med i förbundet. 
 
På förbundet pratar man med fördel med Sofia Isaksen +4686996183 
På hemsidan www.swesports.org under för föreningar  hittar ni förbundets vägledning till medlemskap under 
Ansök om medlemskap samt vägen till en stadgemall ni kan använda för att det formellt ska bli bra och rätt 
stadgar. 
Ring gärna till Sofia så lotsar hon er rätt och fastnar ni i något så hjälper jag gärna till. 
 
Nedan har ni lite råd och tips hur ni kan göra och hur vi i Lemmings gjorde  när vi startade upp 
samt de första protokollen vi skrev. 
Ni får gärna kopiera det ni tycker ni har användning av!  
 
Steg 1- Förberedelse inför årsmötet 
 
Om gruppen redan finns med i förening  
så prata omgående med ordförande och kontrollera om och hur föreningen är eller kan bli ansluten till förbundet  
samt  
om inte inlinehockey finns med i stadgarrna att inlinehockey förs in i ändamålsparagrafen  
samt  
att föreningen ska vara ansluten till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet utöver det förbund 
föreningen redan är anslutet till. 
 
Ska ni bilda egen förening  
 
så samlar ni ihop gruppen och håller ett möte som ni protokollför där ni beslutar att bilda föreningen. 
 
I Lemmings beslutade vi bara att föreningen skulle bildas, datum för årsmötet och förberedde sedan snabbt ett 
årsmöte men ni kan också utse en interimstyrelse med Ordförande och sekreterare samt gärna en kassör om ni 
tror att ni kommer att hantera verksamhet och  pengar innan årsmötet tex medlemsavgifter eller sponsorsmedel. 
Interimstyrelsen får uppdraget att förbereda och kalla till föreningens första årsmöte som ni också bestämmer 
datum för.  
 
Det kan i så fall vara praktiskt att uppdra åt kassören att öppna konto, ordna med internetbank etc .  
Om ni beslutar öppna bankkonton innan årsmötet behöver ni också besluta att ansöka om organisationsnummer. 
För att kunna öppna konto i bank behöver ni ha stadgar klara redan i det första mötet och då kan ni använda de 
förslag till stadgar som förbundet har och anta dem direkt på första mötet men se till att de beslutas av årsmötet 
också och där kan ni justera i dem om ni vill ha en annan ordning än ni tänkt från början.  



     

I Lemmings valde vi istället att allt ta allt med ekonomi på årsmötet och ett konstituerande styrelsemöte direkt 
efter årsmötet.  
 
Datum för årsmötet ligger bäst i januari eftersom förbundet har sitt årsmöte i april och registrering av föreningen 
bör ske i god tid innan förbundsårsmötet.  
I Lemmings skrev vi in att tiden för årsmötet ska vara före utgången av mars men det var innan vi insåg att det 
bör ligga i januari… 
Förbundsmöte genomförs bara vartannat år och i Lemmings valde vi därför att göra likadant och har bara 
ordinarie årsmöte vartannat år.  
Vi jobbar sen bara i styrelse och arbetsgrupper men uppstår behov så kallar vi till medlemsmöte eller extra 
årsmöte.  
  
Utöver datum för det egna årsmötet och kalla till årsmötet ska interimstyrelsen  
 

• ta fram förslag till dagordning för föreningens första årsmötet  
 

• förslag till stadgar för föreningen eller om ni antog stadgar redan på det första mötet ha granskat dem 
och förslå årsmötet anta dem antingen som de är eller med de justeringar styrelsen har kommit fram till 
kan vara bra. 
 

• lägga förslag till styrelse för föreningen som kan väljas på årsmötet bestående av minst ordförande, 
sekreterare och kassör.  
Det kan vara praktiskt med en liten styrelse men också vara bra att tillföra vice ordförande, ledamöter 
samt ersättare.  
I Lemmings har vi valt att bara ha tre personer Ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen och låta 
övriga uppgifter ligga i de grupper som jobbar praktiskt. Vi har en domargrupp, ett gäng som lägger in 
golvet i hallen osv men de är inte statiska med bestämda personer utan varierar med tillfällena. 

 
 

• Lägga förslag på revisorer i det antal som stadgarna säger 
I Lemmings har vi valt att bara ha 1 revisor utan ersättare, vanligare är 2 revisorer med 1 eller 2 
ersättare 
 

• Det är väldigt praktiskt att ha förberett förslag på rösträknare 
 

• Föreningen behöver ha en medlemsavgift av formella skäl i årsmötesprotokollet men inget hindrar att 
den ställs till 0 kr.  
Lemmings valde till att börja med 50 kr men övergav några år senare att ta in medlemsavgifter separat 
och fastställde den till 0 kr och införde istället att deltagande i det lokala seriespelet gav medlemskap. 
Ni kan ju prova hur det passar er bäst. 

 
 
 
 
Nedan följer de protokoll som skrevs när Lemmings bildades och det går ju att kopiera texten om ni tycker det 
fungerar för er.  
Vi har oftast gjort så numer när vi har styrelsemöte att vi förskriver hela protokollet och använder det som 
föredragningslista och justerar sen bara det vi bestämmer på annat sätt än som redan står. 
Det går ju väldigt smidigt i en laptop eller på en platta.   



     

 
 

Protokoll 
 
fört vid 
uppstartsmöte 2004-02-22 för formellt bildande 
av  

Lemmings Inline Hockey Club. 
 
 

§1. Jonatan Håkansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§2. Stefan Håkansson utsågs att föra protokoll. 

 
§3 Jonatan informerade om de nya krav som finns på lag i div 2 inline inför 

starten våren/sommaren 2004. Konsekvensen blir att laget antingen 
måste bilda egen förening eller ansluta sig till någon befintlig klubb för att 
få spela med i serien. 
 
Beslutades  
att bilda egen förening och  
att det första årsmötet genomföres den 2004-02-29 kl 18.30 i Åsaskolan 
samt  
att Jonatan tar fram stadgeförslag samt övriga handlingar och underlag 
som behövs inför årsmötet. 

 
§4 Jonatan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
_________________________ 
Stefan Håkansson 
 



     

 
 

Protokoll fört vid det första årsmötet med Lemmings inline hockey 
club 2004-02-29 på Åsaskolan i Oskarshamn 
 
1  § Jonatan Håkansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

   

2  § Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande utsågs Jonatan Håkansson 
Till sekreterare utsågs Stefan Håkansson 
Till protokollsjusterare tillika rösträknare utsågs Simon Reinholdsson och Linus Lejonqvist. 

 
3  § Kallelse till årsmötet godkändes. 

 

4  § Föredragningslistan fastställdes. 

 
5  § Jonatan Håkansson redogjorde för bildandet av Lemmings inline hockey club och de 

förberedelser som gjorts inför detta första årsmöte. Protokollet från bildandet 2004-02-22 

delgavs.   

Mötet beslutade att godkänna såväl redogörelsen som protokollet och lägga dessa till 

handlingarna. 

  
6  § Mötet beslutade att anta framlagt förslag till stadgar och att dessa anses gällande omedelbart 

efter mötets avslutande.  

 
7  § Mötet beslutade att ge den tillträdande styrelsen uppdraget att omgående ansöka om 

medlemskap i Svenska Ishockeyförbundet som inlinehockeyförening och därmed också till 

Sveriges riksidrottsförbund samt In Line Hockeyleage Sweden.  

 
8  § Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 3 ordinarie samt 1 ersättare. 

 

9  § Till ordförande 1 år valdes Jonatan Håkansson.  

 

10  § Till ledamöter i styrelsen valdes Stefan Håkansson för 2 år och Fredrik Rundberg för 1 år. Till 

ersättare i styrelsen för 1 år valdes David Håkansson. 

 

11  § Ordförande utsågs att företräda föreningen i alla de sammanhang där föreningen har rätt att 

representera med ombud. I den mån föreningen har rätt till fler ombud eller vid ordförandes 

frånvaro representerar styrelseledamöter på det sätt ordförande eller styrelsen finner lämpligt. 

 

12  § Till revisorer 1 år valdes: Krister Lejonqvist och Lena Håkansson   

Till revisorersättare 1 år valdes Per-Gunnar Karlsson. 

 

13  § Styrelsen utsågs att vara valberedning. 



     

 
 

14  § Medlemsavgiften för år 2004 fastställdes till 50 kr. 

 
15  § Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 
 

Dag som ovan 
 
Sekreterare: 
 
_________________________ 
Stefan Håkansson 
 
Justeras: 
 
_________________________ _________________________ 
Simon Reinholdsson Linus Lejonqvist 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2004-02-29 med 

Lemmings inline hockey club. 
 
Närvarande:  Jonatan Håkansson, Fredrik Rundberg och Stefan Håkansson. 
 
§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet för öppnat. 
 
§ 2 Föredragningslistan fastställdes. 
 
§ 3 Beslutades att ordförande jämte tjänstgörande ledamot utöver sekreteraren justerar styrelsens 

protokoll.  
 
§ 4 Styrelsen utsåg Fredrik Rundberg till sekreterare. 
 
§ 5 Styrelsen utsåg Stefan Håkansson till kassör. 
 
§ 6 Till firmatecknare utsågs Jonatan Håkansson, 851220-2931, och Stefan Håkansson, 590304-

2991, var för sig. 

Dessutom beslutades att ge båda rätt att upprätta och utnyttja bankkonto/Internetbank för 

föreningens ekonomiska transaktioner  

samt  

att införskaffa och utnyttja erforderliga hjälpmedel såsom ”koddosa” eller motsvarande. 

 

§ 7 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 

Dag som ovan 
 
Sekreterare 
 
_________________________ 
Fredrik Rundberg 
 
Justeras 
 
_________________________  ____________________ 

 Jonatan Håkansson, Ordförande  Stefan Håkansson, Justerare 
 
 


