Att driva en förening
Vi är i Tingbergshallen för att vi ska spela badminton.
Hur kan det komma sig att det är möjligt?
Om man är några personer som vill göra något tillsammans så kan man ju bara samlas och göra det
där som man tycker är roligt. Det fungerar kanske om alla vill samma sak och man kommer bra
överens. Om den aktiviteten man gör är riktigt rolig lockar den säkert fler som vill vara med.
Kompisar tar med kompisar och kompisars tar med sina kompisar. Plötsligt måste man ha något
större ställe att vara på, någon måste bestämma att vi träffas vid en speciell tid. Det börjar kanske
kosta pengar. När det kommer in fler som vill vara med så blir det också fler som tycker att man ska
göra på olika sätt. Några vill tävla andra vill bara träffas. Vem ska bestämma vad man ska göra och
hur?
Sverige är ett land där det finns en god vana och en bra tradition att starta föreningar för att lösa
problemen som kan finnas när man vill göra saker tillsammans. En förening kan hålla på med
nästan vad som helst
Bmk-Kungs är en ideell förening som liksom de flesta idrottsföreningar har startats för att dom som
gillar badminton ska ha ett ställe där man kan få lära sig det. Vi tränar ju i Tingbergshallen och det
har varit så väldigt länge. Är då detta något som händer av sig själv?
Bmk-Kungs består av en massa medlemmar. Det är ni som spelar och kanske era föräldrar. Man kan
vara medlem utan att själv spela men för att man tycker att det är viktigt att det finns en plats för
dom som vill spela. För att det ska bli någon ordning i en sådan här förening finns det regler som
kallas för stadgar. Stadgarna bestämmer vad vi måste göra för att klubben ska fungera. Det finns
också regler som kallas policys som handlar om hur medlemmarna ska vara mot sig själv, mot dom
andra i föreningen men också utåt mot andra klubbar vi möter i tävlingar och andra som ser oss i
våra föreningskläder. När vi är i hallen, på tävlingar eller har på oss föreningskläder är vi inte bara
oss själva utan en representant för klubben. Om man gör något riktigt bra och har på sig sina
föreningskläder så får ju hela föreningen bra rykte.
Hur håller vi då koll på att föreningen sköts som den ska?
Varje år så har vi ett årsmöte. Då är alla medlemmar välkomna och där berättar den styrelse som
bestämt saker, vad vi gjort under förra året, vad det har kostat mm. Alla medlemmar kan då se vad
som hänt och se att det går rätt till. På samma sätt så går man också igenom en plan för hur nästa år
ska se ut och vad det kan tänkas kosta. Då kan man också bestämma vad varje medlem och spelare
måste betala för att det ska bli rättvist. Om man då inte tycker att det går rätt till kan man säga ifrån.
Om det är tillräckligt många som vill att någon annan ska få vara med och bestämma så kan man
rösta in andra personer som får vara med och bestämma. Den gruppen som ska se till att stadgar
följs och att föreningen fungerar kallas för styrelsen.

I klubben finns en mängd olika uppgifter. Förutom de som vi sagt finns det:
Utbildningsansvarig
Tävlingsansvarig
Ledaransvarig
Certifieringsansvarig
Ansvarig för hallhyra och nycklar
Ansvar för klubbkläder
Ansvar för inköp av bollar, rack mm.
Hemsida, fika, kommunkontakt.............

Förutom dessa och många fler uppgifter så har vi även Tränare. Många föreningar är uppbyggda på
att föräldrar som kanske tidigare varit aktiva spelare ställer upp och har träningar. Det kan också
vara ungdomar som varit eller kanske fortfarande är aktiva som går in och är tränare. Vi har i
klubben ett samarbete med Påvelund, en klubb i Göteborg, som hjälper oss med moderna
träningsmetoder. Vi fortbildar även våra egna tränare för att hela tiden bli bättre på våra roller.
Det som är viktigt med denna berättelse är att det är medlemmarna som är klubben.

