
	  
	  
	  

MCR:s	  föreningsstyrelseansvar	  
	  
	  
Inledning	  
	  
MCR	  är	  en	  ideell	  förening	  med	  en	  ideell	  målsättning	  som	  framgår	  av	  
föreningens	  stadgar.	  Föreningen	  är	  en	  juridisk	  person	  då	  medlemmarna	  vid	  
bildandet	  antagit	  stadgar	  och	  valt	  en	  styrelse.	  
Lagbestämmelserna	  för	  en	  ideell	  förening	  regleras	  i	  huvudsak	  från	  lagen	  om	  
ekonomiska	  föreningar.	  
	  
Föreningen	  har	  som	  juridisk	  person	  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.	  	  
	  
När	  en	  person	  blir	  vald	  till	  styrelseledamot	  av	  medlemmarna	  på	  föreningens	  
årsmöte	  inträder	  ett	  ansvarstagande.	  Han	  eller	  hon	  har	  genom	  valet	  fått	  
övriga	  medlemmars	  förtroende	  att	  sköta	  föreningens	  förvaltning	  och	  förväntas	  
göra	  det	  inom	  angivna	  ramar.	  
	  
Styrelsens	  ansvar	  ur	  en	  ekonomisk	  aspekt	  
	  
Ansvaret	  kan	  förenklat	  indelas	  i	  tre	  områden:	  Personligt	  betalningsansvar,	  
Skadeståndsansvar,	  respektive	  Straffrättsligt	  ansvar.	  
	  
Personligt	  betalningsansvar	  
Om	  allt	  är	  i	  sin	  ordning	  gäller	  att	  föreningen	  ansvarar	  med	  sina	  tillgångar	  för	  de	  
skulder	  som	  uppkommer	  i	  föreningen.	  Om	  allt	  inte	  är	  som	  det	  ska,	  kan	  
föreningens	  företrädare	  bli	  personligt	  ekonomiskt	  ansvariga.	  



	  
	  
En	  företrädare	  för	  föreningen,	  vanligtvis	  en	  styrelseledamot,	  kan	  bli	  
betalningsansvarig	  för	  föreningens	  skatter	  och	  avgifter	  enligt	  
skattebetalningslagen.	  	  
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.	  
	  
Skadeståndsansvar	  
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.	  
	  
Utomstående	  kan	  enligt	  skadeståndslagen	  rikta	  skadeståndsansvar	  mot	  
föreningens	  företrädare	  för	  person-‐	  eller	  sakskada	  som	  har	  orsakats	  
uppsåtligen	  eller	  av	  oaktsamhet.	  Utomstående	  kan	  i	  det	  här	  fallet	  vara	  enskild	  
medlem	  i	  föreningen,	  fordringsägare	  med	  flera.	  	  
	  
Straffrättsligt	  ansvar	  
Föreningens	  styrelse	  är	  skyldig	  att	  se	  till	  att	  brott	  inte	  begås	  i	  föreningens	  
verksamhet.	  Föreningen	  som	  sådan	  är	  skyldig	  att	  följa	  gällande	  lagstiftning.	  En	  
juridisk	  person	  kan	  emellertid	  som	  huvudregel	  inte	  dömas	  till	  straff	  (undantag	  
för	  s.k.	  företagsbot);	  istället	  riktas	  ansvaret	  mot	  föreningens	  företrädare.	  
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