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Vad är en förbundsstyrelse?
Förbundsstyrelsen är en grupp som leder förbundet när det inte är förbundsårsmöte eller
extra förbundsårsmöte. De har ansvar för det förbundet gör. De jobbar för att förbundet 
ska bli bättre, och ser till att allt som bestäms på förbundsårsmötena görs.

Hur väljs förbundsstyrelsen?
● Förbundsstyrelsen väljs av medlemmarna på förbundsårsmötet
● Medlemmarna i förbundsstyrelsen ska vara ett udda antal 
● Medlemmarna i förbundsstyrelsen ska mellan 5 till 7 stycken
● Förbundsstyrelsen ska ha en eller två ordförande. De väljs på ett år.
● Om man bara väljer en ordförande måste man också välja en vice ordförande
● Förbundsstyrelsen ska spegla förbundets medlemmar
● Varannat år väljs två ledamöter på två år, och varannat år en på två år
● Resten väljs på ett år

Vad ska förbundsstyrelsen göra?
● Se till att förbundet följer lagar och regler
● Se till att det som bestäms på förbundsårsmötet genomförs
● Jobba för att förbundet ska bli bättre och utvecklas
● Jobba för god sammanhållning och kommunikation i förbundet
● Jobba för att aktiva medlemmar ska känna sig stöttade
● Planera hur förbundets pengar ska användas (kallas också budget)
● Förbereda förbundsårsmötet
● Bestämma om vem som gör vad i styrelsen (kallas också ansvarsfördelning)
● Bestämma om arvoderingar (en slags lön) utefter de ramar som 

medlemmarna på förbundsårsmötet har bestämt
● Vara förbundets representanter och ansikte utåt
● Ta fram en plan för vad som ska göras under året (kallas också 

verksamhetsplan)
● På årsmötet berätta hur det gått med det årsmötet bestämde förra gången
● Se till att allt förbundet görs finns dokumenterat
● Leda och följa upp kansliets arbete
● Följa upp och utvärdera samarbeten
● Skriva protokoll på sina möten och se till att medlemmarna har tillgång till 

dem
● Ha ansvar över samarbetet och kontakten med Rädda Barnen
● Se till så att alla medlemmar får information om vad som händer i förbundet 

och när det bestämts saker som rör dom



● Göra i ordning förslag på beslut till förbundsårsmötet
● Jobba för att RBUF ska vara lätt att engagera sig i oavsett bakgrund
● Jobba för att alla ska kunna engagera sig på ett långsiktigt och hållbart sätt
● Leda arbetet med att se till att förbundets strategi följs


