Gör så här för att starta en förening!
Ha ett möte där ni träffas för att ha ert starta föreningen. Tänk på att ni måste vara minst 5
IOGT-NTO-medlemmar som ska vara med i den nya föreningen för att det ska gå att
starta den. För nya medlemmar så måste en medlemsansökan skickas in separat. För
medlemmar som tidigare tillhört en annan IOGT-NTO- eller UNF-förening, och där
medlemskapet ska flyttas, räcker det med att skriva upp namn och personnummer på
nybildningsblanketten.
På mötet finns vissa saker som ni måste ta upp och besluta om för att ni ska kunna starta
föreningen.
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Besluta att ni ska starta en lokalförening inom IOGT-NTO.
Besluta att ni antar IOGT-NTO:s stadgar som föreningens egna.
Besluta om namnet på föreningen (välj ett namn som är lämpligt även externt), om
orten där föreningen är placerad finns med i namnet är det bra, men inte krav.
Besluta vilken som är föreningens verksamhetsort.
Notera i protokollet vilka som ska vara medlemmar i den nystartade föreningen.
Välj en styrelse som ska bestå av minst 5 personer som är medlemmar i IOGT-NTOrörelsen.
- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Studieledare
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 den som ska sköta ekonomin.
Tänk på att protokollet behöver undertecknas av ordförande, sekreterare och minst
en justerare för mötet.

Skriv rent protokollet och skicka med det i underskriven version tillsammans med
nybildningsblanketten till IOGT-NTO-förbundet. Beslut om att fastställa nybildning av
förening görs av förbundsstyrelsen.
Ett nybildningspaket, med aktuellt bra-att-ha-saker kommer att skickas till
postmottagaren när föreningen är registrerad i det centrala registret.
Föreningen kommer att få ett nybildningsbidrag (för närvarande 5 000 kr). Detta betalas
ut till föreningens konto (ej privata konton). Skicka föreningens plus-/bankgiro/bankkonto
IOGT-NTO-förbundet (info@iogt.se) när föreningen blivit registrerad, och ni har haft
möjlighet att starta ett konto.

info@iogt.se
IOGT-NTO
Box 12825
112 97 STOCKHOLM

