
 
 

Funktionsutbildningar 2023 

för ABFs medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer. 
 

Funktionsutbildningarna vänder sig till dig som är förtroendevald i en styrelse och som vill 
utveckla dina kunskaper i din roll som förtroendevald. I endagskurserna ingår frukost, lunch, 
fika och material i deltagaravgiften 500 kr. Några av kurserna är halvdagskurser och då ingår 
kaffe/te och smörgås samt ev. material. Deltagaravgift för halvdagskurs är 250 kr. 
Utbildningarna kommer att vara i ABF Värmlands lokaler på Gräsdalsgatan 15 i Karlstad. 
 

Ordförande 
Under utbildningen går vi igenom ordförandens roll i föreningen utifrån olika aspekter och i 
förhållande till övriga styrelseledamöter. Vi går bland annat igenom den juridiska ställningen 
för en ordförande, hur viktigt det är att både tala och lyssna och hur du samverkar med 
andra.  
 
Tisdag 25 april kl. 09.00 – 15.00 
Onsdag 15 november kl. 09.00 – 15.00 

 
Sekreterare 
Sekreteraren är en nyckelperson i föreningen! Vi diskuterar vad som krävs av en sekreterare. 
Protokollets betydelse, utformande och användning utgör en stor del av utbildningen.  
 
Lördag 18 februari kl. 10.00 – 16.00 
Måndag 6 mars kl. 09.00 – 15.00 
Lördag 16 september kl. 10.00 – 16.00 
Måndag 23 oktober kl. 09.00 – 15.00 
 

Valberedning 
Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Det är den som ska ge 
medlemmarna råd om vem eller vilka som bäst kan företräda dem i olika 
förtroendeuppdrag. 
 

Måndag 17 april kl. 17.00 – 20.00 
Måndag 2 oktober kl. 09.00 – 12.00 
 

 
 



Mötesteknik 
Föreningslivet är ett viktigt inslag i vårt demokratiska samhälle. Genom åren har det 
utvecklats en mängd regler och traditioner för hur ett möte ska gå till så att alla kan komma 
till tals och besluten fattas i demokratisk ordning. Utbildningen innehåller genomgång av 
praxis och begrepp som används i olika situationer vid våra vanligaste föreningsmöten.  
 

Fredag 10 mars kl. 09.00 – 15.00 
Fredag 20 oktober kl. 09.00 – 15.00 
 

Kassör 
I utbildningen diskuterar vi kassörens roll i föreningen. Varför bokför vi? Hur förankras 
kassörens jobb i styrelsen? Skillnad mellan stora och små föreningar. Kontakten med 
Skattemyndigheten och genomgång av olika bokföringsböcker. 
 

Fredag 10 mars kl. 09.00 – 15.00 
Fredag 20 oktober kl. 09.00 – 15.00 
 

VISMA eEkonomi (ny) 
I utbildningen går vi igenom de olika delarna i bokföringsprogrammet VISMA eEkonomi. 

 
Lördag 25 mars kl. 09.00 – 12.00 
Lördag 11 november kl. 09.00 – 12.00 
 

Revisor 
Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. 
Revisorerna väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens 
medlemmar. 
 
Torsdag 30 mars kl. 09.00 – 12.00 
Lördag 7 oktober kl. 09.00 – 12.00 

 
Bra att veta! 
Sista anmälningsdag är två veckor innan kursstart. När du anmäler dig, kom ihåg att meddela 
om det är något vi behöver veta för att din upplevelse av vårt arrangemang ska bli så positiv 
som möjligt (Allergier, funktionsnedsättning etc.) Du får en bekräftelse vid anmälan och en 
kallelse skickas en till två veckor innan kursstart. Anmälan görs via vår hemsida; 
abf.se/varmland  
 
Vi skräddarsyr även utbildningar för hela styrelsen för att utveckla demokratin, stärka och 
utveckla styrelsearbetet och föreningen. Vänd dig till oss om du vill ha andra kurser som 
stärker din förening och dess förtroendevalda! 
 
Vid frågor om utbildningarna kontakta: Helena Jonasson, 010-709 97 65, 
helena.jonasson@abf.se 

 


