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Befattningsbeskrivning 

Ordförande väljs av årsmötet och har till uppgift att vara 

-  Föreningens och styrelsens ordförande 

 - Vara organisationens kontaktperson utåt 

- Vara föreningens officiella representant 

 - Planera och leda styrelsens arbete och sammanträden 

- Samordna ledares och funktionärers arbete 

 - Sammankalla och upprätta dagordning till regelbundna möten med styrelsen  

- Sammankalla till årsmöte och andra föreningsmöten samt upprätta 

dagordning 

- Ansvara för att alla frågor är förberedda 

- Ansvara för verksamhetsplanering inför det kommande året  samt 

sammanställa dansgruppernas verksamheter och infoga till föreningens 

verksamhetsplan där budget också ingår. Budget och verksamhetsplan föredras 

för föreningen på oktobermötet 

- Framställa årsredovisning.  I årsredovisningen ingår styrelsens och 

dansgruppernas genomförda verksamhet samt resultat och balansräkning 

Årsredovisningen föredras på årsmötet 

 - Ansvara för  information  till  medlemmarna   

- Representera föreningen vid olika evenemang 

 - Representerar föreningens kontakter med Svenska Danssportförbundet och 

Sydöstra Sveriges Dansportförbund  

 - Vara ansvarig utgivare för föreningstidning/blad, hemsida och föreningens 

medverkan som grupp i sociala medier 

- Försäkringsansvarig 



 

- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på hemsida, 

föreningstidning/blad och anslagstavlor och social medier där föreningen finns 

 - Leda styrelsens förhandlingar och arbeten  

- Ansvara för att stadgar, regler, policy, förvaltning  och beslut efterlevs 

- Ansvara för utveckling av  verksamheten  

- Ha en  sammanhållande social funktion 
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Befattningsbeskrivning 

Vice ordförande 

 - Väljs inom styrelsen 

 - Ersätter och övertar  ordförandes uppgifter när behov uppstår 
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Befattningsbeskrivning för styrelseledamot som väljs till 

Kassör 

- Ansvara för den löpande ekonomin i föreningen och härvid ansvara för 

föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens 

räkenskaper. 

- Sköta in – och utbetalningar 

- Kontrollera kontantkassor om sådana finns 

- Upprätta medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade 

avgifter till föreningen som t ex medlemsavgift och kursavgift. 

- Hämta och lämna uppgifter på Idrott On Line (IOL) 

- Upprätta budget och utarbeta budgetuppföljning (prognos) 

- Upprätta balans- och resultaträkning till årsredovisning. 

- Ta fram underlag för säker placering av likvida medel 

- Upprätta försäkrings – och hyresavtal 

 - Ansvara för information till styrelsen, och vid årsmöte till medlemmarna, 

angående föreningens ekonomi. 

 - Administrera den e-post som är knuten till kassörsposten. 

- Söka bidrag för  föreningens olika verksamheter av stat, kommun och andra 

organisationer .( tex LOK-stöd) Vara kontaktperson till  RF-SISU Blekinge 

(bidragsansökningar, datum för rapporteringar, information etc.) 

- Se till att föreningens avgifter, skatter och skulder betalas i rätt tid 

- Återrapportera till bidragsgivare när detta efterfrågas . 

- I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration eller andra 

föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet  



- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på hemsida 

föreningstidning/blad , anslagstavlor  och sociala medier där föreningen finns 

 - Tillsammans med övriga i styrelsen ansvara för att förvalta och utveckla 

verksamheten enligt årsmötets  beslut 
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Befattningsbeskrivning för styrelseledamot som utses till 

Sekreterare 

- Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten. 

- Föra  protokoll vid styrelsens formella möten. 

 - Föra  anteckningar vid styrelsens informella möten. 

- Föra protokoll vid föreningsmöten om så beslutas. 

- Administrera föreningens offentliga e-post (info@hamboringen.se) 

- Tillse att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 

betryggande sätt. 

- Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar. 

- Bevaka att enligt protokoll fattade beslut  har verkställts. 

- Svara för föreningens administration omfattande bland annat   arkivering  

inkommande och avgående skrivelser, delgivning  och publicering  av   styrelse- 

och föreningsprotokoll på hemsida samt  i pärm i Danssmedjan 1 och 2. 

- Ta initiativ till att föreningens historia dokumenteras. 

- Vara postmottagare och snarast vidarebefordra till rätt person i föreningen. 

Administrera föreningens postadress. 

- I pärm Danssmedjan 1 och 2 sätta in senaste årsredovisning, verksamhetsplan 

och verksamhetsberättelse. 

- Lämna in en notis på nedanstående länk  efter årsmöte och oktobermöte 

https://www.sydostran.se/skicka-in-noterat/ 

- Tömmer förslagslådorna i respektive danssal. 

- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på, hemsida , sociala 

medier där föreningen finns och anslagstavlor. 

mailto:info@hamboringen.se
https://www.sydostran.se/skicka-in-noterat/


- Förmedla inbjudningar till utbildningar och arrangemang . 

- Tillsammans med övriga i styrelsen ansvara för att förvalta och utveckla 

verksamheten enligt   årsmötets beslut. 
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Befattningsbeskrivning 

Vice sekreterare 

- Väljs inom styrelsen 

- I ordinarie sekreterarens frånvaro fullgöra dennes uppgifter 

- Biträda sekreteraren med dennes uppgifter 
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Befattningsbeskrivning  för styrelsesuppleanter 

Suppleanter är lika viktiga i styrelsens löpande arbete som de ordinarie 

ledamöterna varför vi förväntar oss att man är med och är aktiv i styrelsens 

arbete. 

Suppleanter kan vid behov tilldelas särskilda uppgifter enligt 

arbetsbeskrivningar. 

 Suppleanter har en stående inbjudan till styrelsens möten och ersätter vid 

behov eventuell frånvaro av ordinarie ledamot. 

 Suppleanter får mer än gärna delta i styrelsens arbetsgrupper. 
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Arbetsbeskrivning 

Revisorer 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av 

årsmötet utsedda revisorerna. Varav en ska vara sammankallande. 

Suppleant ersätter ordinarie revisor. 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.  

Revisorerna ska granska styrelse- och föreningsmötesprotokoll samt 

kontrollera att beslut inte strider mot stadgar, lagar eller andra bestämmelser. 

Granska in- och utbetalningar samt kontrollera att det finns verifikationer. 

Kontrollera att föreningens tillgångar och skulder överensstämmer med 

bokförda tillgångar och skulder. 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska 

vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Granska att föreningen sköter förvaltningen på ett effektivt och korrekt sätt 

och handlar i enlighet med sina ekonomiska resurser. 

Till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

Revisor deltar vid årsmötet för att avge sin revisionsberättelse,  förslag till  

disposition av resultat samt förslag om ansvarsfrihet. 
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Arbetsbeskrivning 

Valberedningens uppgifter 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta 

arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens arbete. 

Valberedningen föreslår kompletteringar till styrelsen när så behövs. Till 

exempel vid eventuella avhopp i styrelsen under verksamhetsåret. 

 Valberedningen får löpande under verksamhetsåret ta del av styrelsens 

protokoll samt inbjuds regelbundet till att delta på styrelsens möten.  

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas 

mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska 

valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser.  

Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att komma med 

förslag på kandidater. 

Valberedningen ska begära in förslag från föreningens medlemmar på personer 

som bör kandidera samt intervjua föreslagna kandidater. 

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade 

medlemmar samt styrelsen sitt förslag till styrelse samt meddela namnen på de 

personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.  

Valberedningen deltar i årsmötet och presenterar sina förslag till val av olika 

poster. 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela 

sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. 

 De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna 

egenskap fått kännedom om. 
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Arbetsbeskrivning IT-ansvarig 

 

Ansvarar för införande, samordning och underhåll av digitala 

tjänster.  

och här vid 

 - vara webbmaster  och  administrera föreningens hemsida, FB och andra 

sociala medier.   

- bygga upp tekniskt och revidera föreningens hemsida 

- strukturera innehållet på föreningens hemsida 

- administrera Idrott on Line (IOL) och delar av Cogwork 

- om möjligt tillika vara webbredaktör och skapa, publicera samt optimera 

föreningens information på Internet. 

- lägga ut material från SÖDSF , SDSF, RF SISU Blekinge, RF och föreningar eller 

annat som kan vara av  medlemmarnas intresse.  

- Tillsammans med  styrelsen ansvara för att förvalta och utveckla 

verksamheten enligt årsmötets  beslut. 

Om behov finns och om denna uppgift inte innehas av ledamot i styrelsen, 

adjungeras en person, att på uppdrag av, och i samråd med styrelsen, fullgöra 

ovanstående uppgifter. 

Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på, hemsida, sociala medier 

där föreningen finns och anslagstavlor. 
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Arbetsbeskrivning 

Föreningens kommunikatör  

 Enskild styrelseledamot eller fördelas inom styrelsen, dansgrupperna eller ges i 

uppdrag externt 

- Press- och medieansvarig 

- Annonsering i tidningar 

- Annonsering på föreningens hemsida och sociala media  

- Sprida PR om föreningen i massmedia (tidningar, radio, TV) 

- Bjuda in journalister till föreningens större evenemang 

- Förse organisationen med spännande och underhållande artiklar om 

föreningens verksamhet 

- Ansvara för egen föreningstidning/ informationsblad 
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Arbetsbeskrivning  

Styrelseledamot med kurs- och uppvisningsansvar 

- Ha direktkontakt med dansgrupperna och dansledarna samt stöder deras 

kursverksamhet. 

- Kalla vid behov till dansledarmöten. 

- Upprätta, i samråd med dansledarna, kursplan och kursprogram. 

- boka lokaler för kurserna enligt kursprogrammet. 

- Samordna uppvisningar när flera dansgrupper deltar.  

- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på, hemsida , 

föreningstidning/blad, anslagstavlor och sociala medier där föreningen finns. 

- Tillsammans med övriga i styrelsen ansvara för att förvalta och utveckla 

verksamheten enligt årsmötets  beslut. 
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Arbetsbeskrivning 

 Styrelseledamot med utbildningsansvar   

- Upprätta utbildningsplan 

- Anordna föreningens grundutbildning samt övriga utbildningar (kurser, 

studiecirklar) 

- Ansvara för att i samråd med dansledare och styrelsens kursansvarig  

undersöka och samordna utbildningsbehovet inom föreningen 

 - Inventera möjligheter till fortbildningar 

- Uppmuntra dansledare och föreningsfunktionärer att delta i utbildningar 

seminarier, läger och kurser, inklusive internationella  

- Vid behov upprätta personliga  utbildningsplaner  

 - Ansvara för att upprätta förteckning över vilka som har relevant utbildning , 

samt informera om aktuell status . 

- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på hemsida , anslagstavlor  

föreningstidning/blad och sociala medier där föreningen finns   

- Tillsammans med övriga i styrelsen ansvara för att förvalta och utveckla 

verksamheten enligt årsmötets beslut 
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Arbetsbeskrivning dansgruppledare 

- Leda och vara sammanhållande för gruppen 

- Vara kontaktperson gentemot styrelsen 

- Delta eller utse deltagare till dansledarträffar som styrelsens 

kursansvarig kallar till och här vid medverka i kursplaneringen 

- Planera och informera om gruppens egna aktiviteter 

- Till styrelsen två veckor före oktobermötet överlämna en 

verksamhetsplan för kommande år  

- Till styrelsen tre veckor före årsmötet överlämna verksamhetsberättelse 

för gångna året  

- I samråd med materielförvaltaren inventera, sortera  och förteckna för 

gruppens specifika mtrl/utr   

- Till styrelsen rapportera kursläget - start, avslut eller annan viktig 

information 

- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på, hemsida, sociala 

medier  

- och anslagstavlor  
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Arbetsbeskrivning materielförvaltare 

- Ansvara för föreningens  lokaler, materiel och inventarier 

- Sköta tillsyn och underhåll av föreningens lokaler och samverka med 

fastighetsägaren och lokalvärdar 

- Leda inventering av materiel och inventarier och upprättar inventarier - och 

materielförteckning  

- Lämna ut mtrl/utr mot kvitto 

- Föreslå anskaffning, komplettering och reparationer och  ge kostnadsförslag 

- Svara för bortförande av överbliven materiel och kasserade inventarier 

- Ansvarig för utlåning av lokaler enligt hyreskontrakt   

- Kontrollerar lokalerna före och efter uthyrning 

- Verkställa och samordna lokalbokning 

 - Upprätta nyckelförteckning som visar vilka nycklar som finns och vilka som är 

utlånade 

- Hålla information inom eget ansvarsområde aktuell på, hemsida , sociala 

medier och anslagstavlor  

- Tillsammans med övriga i styrelsen ansvara för att förvalta och utveckla 

verksamheten enligt stämmans beslut 
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Arbetsbeskrivning tidningsredaktion 

Redaktionen för DF Hamboringens Föreningsaktuellt/Föreningsblad 
bör utkomma med två nummer om året, före vårterminens 
kursavslutningar samt före höstterminens kursavslutningar. Hur 
redaktionen väljer att sinsemellan dela upp arbetet  
bestämmer man själv, men det är redaktören som har ansvaret för 
tidningsarbetet.  
Det är också lämpligt att utse någon som har huvudansvar för 
annonsförsäljning respektive layout  
inom (eller utom) redaktionen. Även en korrekturansvarig är bra att utse. 
 
Redaktörens uppgifter 
- Kalla till redaktionsmöten och leda dessa 
  
- Representera redaktionen vid styrelsemötena  och informera om hur  
arbetet fortskrider när det gäller artiklar, annonsförsäljning etc 
 
- Planera innehållet i tidningen, meddela deadline för artiklar och bilder. 
 
- Bestämma slutligt urval av artiklar , antal sidor, placering av artiklar och 
annonser  
 
- Begära in offert från tryckeriet i god tid före tryckning.  
 
- Upprätta budget för varje nummer. 
 
- Redigeringstips 
Artiklarna skall korrekturläsas och hålla en så hög språklig nivå som 
möjligt. Försök gärna skriva intresseväckande rubriker och  
ingresser, det hjälper läsaren in i texten. Tänk också på att en kort, men 
tät text, kan säga minst lika  
mycket som en längre, pratig. Avgör från fall till fall i hur stor utsträckning 
inkomna texter behöver  
redigeras, och genomför alltid redigeringen i samförstånd med 
artikelförfattaren. 
 
 
 



- Läsa och godkänna alla texter. Justera/ 
diskutera förändring då det behövs. 
 
- Tillse att ansvarig utgivare och föreningskommunikatör ,om sådan 
finns,  får läsa tryckunderlaget för godkännande innan tryck.  
 - Tillse att tidningen distribueras så snart som möjligt efter tryck. 
Kontakta ansvarig medlemsförteckning  
för att få färdigskrivna adressetiketter.  
 
- Utskick 
Tidningen postas till alla medlemmar alternativt läggas ut i 
danslokalerna. 
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Arbetsbeskrivning lokalvärdar. 

- ställa möteslokalen i ordning inför föreningsmöten. 

- i samråd med kassören köpa in vad som erfordras för att kunna 

bjuda på ”fika” 

- närvara vid mötet och stå för serveringen 

- återställa efter mötet 

- tillse pentryt i Danssmedjan 1  

- tillse kylskåpen i Danssmedjan 1 och 2 

- i samråd med lokalansvarig tillse att toaletterna i Danssmedjan 1 

och 2 är i ordning 

- i samråd med kassören anskaffa förbrukningsmateriel till pentry och 

toaletter 

- vidtaga eller till styrelsen föreslå trivselbefrämjande åtgärder. 

 

Reviderad 2022-11-16 

Lex 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Övrigt 

För genomförande av projekt, större arrangemang, gemensamma 

fester, utbildningar mm, bildas kommittéer och arbetsgrupper med 

ansvar och uppgifter efter behov. 

Beskrivningarna är tänkta som ett hjälpmedel till att få en väl 

fungerande förening och avser att tillämpas efter rådande 

omständigheter. 

2022-11-19 

Bengt-Göran Lexhagen 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 


