
Tydliga roller och arbetsfördelning i Spädbarnsfondens styrelse 
 

Sammanfattning 

Spädbarnsfondens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, varav en är 

ordförande och en vice ordförande. Övriga tituleras som ledamöter. Praxis i en föreningsstyrelse är att 

den består av förutom ordförande och vice ordförande även en sekreterare och kassör. Det är även praxis 

att suppleanter inte kan överta någon av ovannämnda roller ifall en eller flera väljer att avgå. 

Spädbarnsfonden under 2017 saknar både sekreterare och kassör. Dessutom utsågs en suppleant till 

tillförordnad ordförande då ordinarie valde under mandatperioden att avgå. Därmed yrkas att styrelsen 

får en struktur med tydligare roller och med det följer praxis, det vill säga att den innefattar ordförande, 

vice ordförande, sekreterare och kassör, samt att suppleanter inte kan överta någon av dessa 

ansvarsområden. 

 

Bakgrund 

En styrelse är en verksamhets huvudansvarige. Det betyder att det är av vikt att den är sammansatt med 

ledamöter som har tydliga roller. Praxis i en föreningsstyrelse är att den består av ordförande, vice 

ordförande, sekreterare och kassör. För övriga ledamöter är det brukligt att de representerar ett specifikt 

ämne i föreningen. På så vis blir det tydligt för föreningens medlemmar vem som i styrelsen ansvarar för 

vad. Därtill säkerställs att föreningens verksamhet representeras i styrelsearbetet.  

 

Spädbarnsfondens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Av de ordinarie 

ledamöterna är en ordförande och en vice ordförande. De övriga tre betecknas som ledamöter utan 

tydligt ansvarsområde.  

 

Det är även praxis i svenskt föreningsliv att en suppleant inte kan överta ordförandeposten, inte heller 

som vice ordförande, sekreterare eller kassör utan endast som ledamot. Avgår ordförande är det enligt 

praxis vice ordförande som övertar dennes roll. Avgår vice ordförande, sekreterare eller kassör är det 

alltid en annan ordinarie ledamot som övertar den uppgiften. Då träder suppleanten in som ledamot.  

 

Spädbarnsfondens styrelse saknar sekreterare och kassör. Det är även otydligt vilken roll respektive 

ledamot har i styrelsearbetet.  

 

Under 2017 valde ordförande att avgå. Istället för att utnämnd vice ordförande övertar ordförandeposten 

utses en suppleant – mot praxis – till tillförordnad ordförande.  

 

Bedömning 

Den otydliga strukturen i Spädbarnsfondens styrelse samt avsaknad att arbeta enligt praxis riskerar 

effektiviteten i verksamheten. Därtill då det saknas kassör är det oklart vem det är som har ansvaret för 

föreningens ekonomi. Lika osäkert är det vem som säkerställer att styrelsemötena dokumenteras på ett 

korrekt sätt då styrelsen saknar sekreterare. Att inte vice ordförande går in och övertar ordförandeposten 

kan då ifrågasätta varför rollen vice ordförande ens finns. Att utse en suppleant till den viktiga uppgiften 

som föreningens ordförande bryter inte bara mot praxis utan signalerar även att föreningens 

ordförandepost har en låg status.  

 

Yrkande 

Härmed yrkas att Spädbarnsfondens styrelse följer praxis i svenskt föreningsliv. Det innebär att styrelsen 

ska bestå av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter.  

 

Det innebär även att suppleanter inte kan vid förändringar i styrelsens sammansättning utses till 

ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör.  
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