Ansvar för ideella föreningar
Ideella föreningars ansvar kommer då och då upp till diskussion i styrelserna. Vilket ansvar
har egentligen föreningen och styrelsen?
Vad säger lagen
Lagbestämmelser som reglerar ideella föreningar och dess verksamhet saknas i allt väsentligt i svensk
rätt. För att fylla detta tomrum utgår man istället från lagen om ekonomiska föreningar. En ideell
förening är en förening som antingen har en ideell målsättning eller så har den till syfte att främja sina
medlemmars ekonomiska intressen utan att bedriva ekonomisk verksamhet.
Det finns tre typer av ekonomiska föreningar nämligen föreningar som genom
1. icke ekonomisk verksamhet främjar ideella syften,
2. ekonomisk verksamhet främjar ideella syften och
3. icke ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen.
En förening blir en juridisk person vid bildandet vilket sker när medlemmarna antagit stadgar och valt
en styrelse. Av stadgarna skall bl.a. framgå föreningens namn, var föreningen ska vara verksam,
föreningens ändamål, vilka som kan bli medlemmar m.m. Att vara en juridisk person innebär att
föreningen kan ha rättigheter och skyldigheter. Exempel på detta kan vara att ta emot aktivitetsbidrag
eller ett banklån och även att föra talan inför domstol och andra myndigheter.
Ansvar för medlemmar
En ideell förening är som juridisk person själv ansvarig för de förbindelser som ingås i föreningens
namn av behörig företrädare. Enskilda medlemmar har i princip inte något betalningsansvar för
föreningens skulder eller andra förpliktelser. Men det innebär inte att personligt ansvar aldrig kan
uppkomma.
Ansvar för styrelsemedlemmar
Den eller de som har fått i uppgift att företräda föreningen är skyldiga att på ett acceptabelt sätt sköta
sina uppgifter. Om uppgifterna inte sköts på ett tillfredsställande sätt kan skadeståndsansvar inträda
mot föreningen. Har ansvarsfrihet beviljats för den period som en redovisning omfattar kan
skadeståndsansvar inträda först när föreningen kan visa att den det gäller misskött sitt uppdrag med
uppsåt eller av oaktsamhet och att detta orsakat föreningen skada. Det är vid brottslighet av olika slag
(t.ex. förskingring) som ansvar blir aktuellt. Ansvar kan troligen utkrävas för den som företräder
föreningen om det inte står klart för en utomstående att han/hon handlar på föreningens vägnar. En
företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot, kan bli betalningsansvarig för föreningens
skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen:
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 om föreningen inte har dragit av skatten från lönerna i rätt tid,
 om föreningen har låtit bli att betala in avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, moms,
punktskatter eller föreningens egen skatt eller
 om föreningen har lämnat oriktiga uppgifter till skattemyndigheten och föreningen
därför har fått för mycket moms tillbaka.
Ett personligt betalningsansvar för en företrädare i en ideell förening förutsätter att föreningen är
skyldig att redovisa skatter eller avgifter och att föreningen dessutom har brustit i den skyldigheten.
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