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Gör så här för att starta en förening! 

 
Grundkrav: För att starta en förening måste ni ha minst 8 medlemmar som ska vara 
med i den nya föreningen. För nya medlemmar måste en medlemsansökan skickas in 
separat. För medlemmar som tidigare tillhört en annan av Djurskyddets lokalföreningar, 
eller varit direktmedlem, och där medlemskapet ska flyttas till den nya föreningen, 
räcker det med att skriva upp namn och personnummer på nybildningsblanketten. 
 
Börja med att ha ett möte där ni träffas för att starta föreningen. Detta uppstartsmöte 
kan ses som en kombinerad miniversion av ett årsmöte och ett konstituerande 
styrelsemöte. 
 
Det finns några saker som ni måste ta upp och besluta om på mötet, och som måste 
stå med i mötesprotokollet, för att ni ska kunna starta föreningen. 

 Besluta att ni ska starta en lokalförening inom Djurskyddet Sverige. Ni måste 
också registrera föreningen hos Skatteverket, men det behöver inte göras 
under mötet. 

 Besluta att ni antar Djurskyddet Sveriges normalstadgar för föreningar som 
föreningens egna stadgar. 

 Besluta om namnet på föreningen. Välj ett namn som är lämpligt även extern.t 
Det är bra om orten där föreningen är placerad finns med i namnet, men det är 
inte ett krav. 

 Besluta vilken ort som är föreningens verksamhetsort. 

 Besluta vad föreningens medlemsavgift ska vara och om avgiften ska betalas 
per kalenderår eller löpande en gång om året. Kom ihåg att 100 kr av varje 
inbetalad medlemsavgift går till förbundet Djurskyddet Sverige. 

 Notera i protokollet vilka som ska vara medlemmar i den nystartade föreningen. 
Det är inte tillåtet att ansluta en person som medlem utan hens vetskap och 
samtycke. 

 Välj en föreningsstyrelse. Styrelsen ska bestå av minst 3 personer, dessa 
måste vara medlemmar. 

 Välj inom styrelsen: 

- Ordförande  

- Vice ordförande  

- Sekreterare  

- Kassör 

 Besluta om vilka i styrelsen som ska vara firmatecknare (det ska vara minst två 
personer, och då två i förening). 

 Besluta om vilka som ska vara kontotecknare (för framtida bank-
/plusgirokonton), lämpligt är att det är kassören. 
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 Tänk på att protokollet behöver undertecknas av ordförande, sekreterare och 
minst en justerare för mötet. Vilka dessa är ska också väljas på mötet och 
framgå i protokollet. 

 
Skriv rent protokollet, skriv under det och skicka det tillsammans med 
nybildningsblanketten till Djurskyddet Sveriges kansli. Beslut om att fastställa 
nybildning av förening görs av förbundsstyrelsen. 
 
Föreningen kommer att få ett startbidrag. Storleken på bidraget beror på antalet 
föreningsmedlemmar, har föreningen under 100 medlemmar är bidraget 2 500 kronor. 
Detta betalas ut till föreningens konto (ej privata konton). Skicka föreningens plus-
/bankgiro/bankkonto till förbundskansliet (info@djurskyddet.se) när föreningen blivit 
registrerad och ni har startat ett konto. 
 
Tycker ni att några ord och uttryck i detta dokument är svåra att förstå? Eller undrar ni 
vad en ordförande och en sekreterare egentligen har för uppgifter i föreningen? Då kan 
ni kontakta Djurskyddets kansli så hjälper vi er. Vi rekommenderar också att ni 
gemensamt i den nya styrelsen går en studiecirkel om styrelsearbete. Djurskyddet 
Sverige har ett samarbetsavtal med ABF så kontakta gärna er närmaste ABF-
avdelning. 


