Att bilda en
spelförening
Det här informationshäftet beskriver hur du går tillväga, och ger dig bra
exempel på hur du fyller i de blanketter som krävs.
Kom ihåg, det finns mycket att vinna, när du är klar kommer din
förening att kunna gå med i Goodgame.
Allt kommer att vara gratis.

Det kan låta svårt − men det är lätt!

Om Goodgame.
Goodgame är ett riksförbund. Ett riksförbund kan inte ha enskilda personer som medlemmar.
Det är därför ni måste bilda en förening, som sen blir medlem i Riksförbundet Goodgame.
En förening kan i många fall söka bidrag av kommunen, och en förening som är ansluten till
ett riksförbund har större möjligheter att få bidrag. Men det viktigaste är ju förstås att ni
kommer igång och får testa tv- och dataspel.

Fem grundpunkter
1 Samla ihop minst tre likasinnade.
(Vi på Goodgame ser mycket gärna att det är en viss åldersskillnad i gruppen, helst fyra år.
Och grupper där det ingår tjejer (eller som bara består av tjejer!) kommer att få förtur till vissa
spel))

2 Hitta på ett namn till din förening.
Till exempel ”Goodgame Svedmyra girls” eller ”Jönköpings x-box-klubb”, vad som helst i
princip, bara namnet är unikt.

3 Bestäm vem som ska ha ansvar för vad.
Föreningen måste ha en styrelse som består av minst en ordförande, en kassör och en
sekreterare. De andra i föreningen kan fungera som styrelseledamöter. Utanför styrelsen
måste det sedan finnas en revisor och en valberedare.
Det hela låter kanske formellt och krångligt men vem som helst kan till exempel vara revisor.
Håll i minnet att många andra har bildat en förening.
Vi återkommer på nästa sida med lite mer exakt information om hur ni ska göra.

4 Håll ett möte.
På det första mötet måste ni prata igenom vissa speciella saker. Mer om det i den mer
utförliga instruktionen på nästa sida.

Så här kan ni göra när ni bildar er
förening.
Lite mer utförlig information.
Gå igenom den här listan punkt för punkt i den ordningen som vi har angett så kommer det
hela att gå bra och inget blir bortglömt. Ni får givetvis göra på något annat sätt om det passar
er bättre men om ni inte startat en förening förut så kan det vara bra att ha en mall att gå efter.
1) Föreningsmedlemmar. Ni måste vara minst tre personer. Skriv ner namn, adress,
telefonnummer, mejl och personen. Skriv en medlemslista. Vi har en mall i
excelformat som ni kan använda er utav. Avvakta med att fylla i fälten position samt
datum för medlemskap så länge. Dessa ifylles efter att föreningen haft sitt första möte.
För att kunna söka olika typer av bidrag från Goodgame så behöver minst tre
medlemmar i föreningen vara i åldern 6-25 år. Ni får givetvis ha medlemmar som
ligger utanför åldersintervallet, men dessa kan man inte få ngt bidrag för.
2) Nu är det dags för ert första möte. Bestäm att ni som ska vara med träffas en viss tid
för att just ha möte, föreningsmöte. Man kan förstås även välja att hålla mötet online,
över tex skype eller msn.
På mötet ska ni prata om vad ni vill göra i föreningen, skriv ner era idéer om vad ni tänker
ägna er åt och vad som är målet. Här är det fritt fram för förslag men det är viktigt att ni
för ett protokoll (dvs. anteckningar) hela mötet.
Sedan måste ni besluta om några saker som är formellt viktiga för en förening. Här följer
en lista:
• Vad heter föreningen?
•

Skapa en styrelse. Minst tre personer måste ingå − ordförande, sekreterare och kassör.
Till exempel:
A) Lotta är ordförande. Hon (eller han förstås) leder möten och ansvarar
för att styrelsen sköter sitt jobb.
B) Johan är kassör och ansvarar för föreningens ekonomi. Hur hög
arbetsbelastning kassören har avgörs av föreningens storlek och
ekonomiska omsättning. I de flesta mindre föreningar har
kassörenansvar för att skriva förslag till budget, bokföra samt söka
bidrag.
C) Muhammed är sekreterare, dvs. skriver protokollet under mötena.
Försök vara så noggranna som möjligt. Det är till exempel jättebra
om ni renskriver mötesprotokollet på dator efteråt och sparar det. Ni
kan behöva visa upp det senare. Ett exempel på mötesprotokoll finns
med i slutet av den här manualen.
D) Ledamöter. Det vill säga, personer som är med i styrelsen men inte
har någon speciell uppgift.
Det är bra om styrelsen har ett ojämnt antal medlemmar när ni senare ska rösta.

•

Stadgar. Alla föreningar måste ha stadgar. Vi tillhandahåller exempelstadgar som det
går fint att kopiera och bara ändra det som är unikt för den egna föreningen, dvs. namn
samt säte. Det går bra att ha andra stadgar än de vi föreslagit men vissa punkter måste
ingå för att Goodgame ska godkänna er förening:
A) Ett säte (en ort) måste anges.
B) Föreningen måste vara ideell.
C) Syftet med föreningen måste vara det som anges i exemplet, men det
går bra att ange tillägg till det syftet. Kanske vill samma förening
kunna hålla kurser i dataprogrammering eller lära sig sticka och
virka.
D) Föreningen måste vara öppen för alla och ha ett demokratiskt
styrelseskick, alla medlemmar ska kunna rösta och ha en röst. Det
förslag som får flest röster vid omröstning ska antas (enkel majoritet).
Nedlagda röster räknas inte alls.
E) Föreningen måste ha ett årsmöte där de punkter som listas i
stadgeexemplet ingår.
F) Reglerna för medlemskap och uteslutning måste framgå.
G) Dessutom måste det stå en uppgift om räkenskapsår, regler för
kallelse till föreningsmöte, uppgift om beslutande organ och regler
för detta (årsmötet), uppgift om hur styrelsen väljs och dess
sammansättning.
H) Regler för ändring av stadgarna.
I) Regler för hur föreningen upplöses.

•

Utöver styrelsen behöver föreningen en revisor och en valberedare. Om ni är tre
personer är det lämpligt att tre ingår i styrelsen och utomstående/förälder blir revisor.
Valberedare kan ni vara tillsammans. Revisorns uppgift är att kontrollera styrelsen och
se till att den inte bryter mot stadgarna och de ekonomiska förordningarna. Den som är
valberedare föreslår kandidater till de olika styrelseposterna inför nästa års årsmöte.

3) När ovan skrivna steg är avklarade tar ni kontakt med oss på Goodgame så att vi kan
registrera er förening. Vi behöver då medlemslistan, stadgarna och mötesprotokollet. Det går
bra att skicka dokumenten till info@goodgame.se samt via vanlig post. Våra adresser
hittar ni under kontakt på goodgame.se.

