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1 SMUFs organisation
SMUF utgörs av en styrelse, arbetsgrupper, valberedning samt lekmannarevisor/-er. 

1.1 Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsens huvudsakliga uppdrag är att driva 
verksamheten i SMUF i enlighet med verksamhetsplanen. Styrelsen sköter också administrationen. 
Styrelsen har också ett ansvar för att möjliggöra medlemmars deltagande och engagemang i SMUF och 
att på olika sätt underlätta insynen i verksamheten. 

Styrelsen bör sikta på att ha ett styrelsemöte per månad (åtta per år). Kallelse och möteshandlingar ska 
utgå till samtliga medlemmar i SMUF för allas insyn och möjlighet till deltagande. Styrelsen 
rekommenderas diskutera om de vill utse en permanent sekreterare för verksamhetsåret med ansvar för 
kallelse, möteshandlingar och protokoll. 

Styrelsen bör sträva efter en jämn intern arbetsfördelning för att undvika en allt för stor arbetsbörda på 
presidiet (ordförande och vice ordförande). 

Till styrelsen föreslås ett antal övergripande ansvarsområden som fördelas inom styrelsen. En 
person med ansvar har ansvar för att arbete sker, men behöver förstås inte göra allt själv utan 
har befogenhet att delegera. Förslag på ansvarsområden:

• Kontaktperson (förslagsvis någon i presidiet)
Är den officiella kontaktpersonen för föreningen. Ansvarar för mailadressen smuf@smuf.org (eller 
den mailadress som används i kontakten utåt) och ser till att besvara och/eller vidarebefordra 
inkommande mail. 
• Medlemsansvarig/intern kommunikation
Ansvarar för medlemsregister och att detta är korrekt och hålls uppdaterat. Ser till att 
medlemmarna hålls underrättade om föreningens aktiviteter. Skickar nyhetsbrev med information 
om vad som händer och vad som är på gång i föreningen.
• Terminstartsansvarig
Ansvarar för samordnig av terminstartsaktiviteter. Ser till att dessa planeras, att arbetet fördelas, att 
eventuella mottagningsbidrag söks och redovisas osv.
• Mötesansvarig
Planerar in styrelsemöten och medlemsmöten. Bokar lokaler till dessa och ser till att medlemmarna 
får information om dem. Har ett särskilt ansvar för medlemsmöten (som bör ske minst två gånger 
per termin) och dessas innehåll. Ansvarar för att fixa fika.
• Arbetsgruppsstöd
Styrelsens kontaktperson för arbetsgrupperna. Rapporterar arbetsgruppernas aktiviteter till 
styrelsen. Har regelbunden kontakt med sammankallande i arbetsgrupperna för att uppmuntra och 
stämma av aktiviteter.
• Verksamhetstillsyn (förslagsvis någon i presidiet)
Har koll på verksamhetsplan, policy och stadgar så att dessa efterlevs. 
• Sekreterare
Ansvarar för att kallelser utgår i tid till styrelsemöten, att möteshandlingar upprättas och skickas 
till medlemmarna i tid, och att protokoll skrivs.
• Kassör (utses av årsmötet)
Har ansvar för föreningens ekonomi. Tar hand om kvitton, har koll på budget, gör transaktioner, 
bokför, redovisar aktiviteter, har ansvar för den ekonomiska redovisningen vid årsmötet osv.



Memo: Inför årsmötet ska styrelsen upprätta förslag på verksamhets- och organisationsplan och 
förslag på budget för nästa verksamhetsår. Till årsmötet ska också en verksamhetsberättelse skrivas  
och en ekonomisk redovisning ska sammanställas (som ska godkännas av revisorn). Styrelsen ska 
också förbereda en överlämning till nästa styrelse. Styrelsen rekommenderas att påbörja detta  
arbete i god tid!

1.2 Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna är självständiga grupper som själva beslutar vad de vill arbeta med, med 
utgångspunkt i verksamhetsplanen. Arbetsgrupperna bör ha en mötessammankallande som också är 
kontaktperson för arbetsgruppen. Arbetsgrupperna rapporterar sin verksamhet till 
arbetsgruppsstödet i styrelsen. Arbetsgrupperna avgör i samråd med arbetsgruppsstödet om något 
särskilt ekonomiskt beslut behöver förankras i styrelsen. 

Arbetsgrupperna formas efter verksamheten, och är på inget vis statiska. Följande 
arbetsgrupper finns sedan verksamhetsåret HT2010/VT2011:

• Arrangemangsgruppen - Arbetar med arrangemang såsom fester, föredrag, föreläsningar, 
seminarier och dylikt.

• PR-gruppen - Ansvarar för hemsidan och att marknadsföra föreningen.

• Miljö på SH - Arbetar med det miljöarbete som föreningen driver på och utanför skolan.

• Byteshyllan - Arbetar med aktiviteter kring byteshyllan på SöderS.

• Sambaorkestern - Vill sprida glädje i forum där en orkester kan tänkas passa in.

1.3 Valberedning
Information om valberedningen och dess uppdrag finns i SMUFs stadga.

1.4 Revisor
Information om revision och lekmannarevisorns uppdrag finns i SMUFs stadga.



2 SMUFs samarbeten
Dessa organisationer och nätverk är SMUF anslutna till externt. Hur samarbetet ser ut är upp till 
styrelsen och medlemmarna i SMUF. Det finns alla möjligheter att engagera sig i dessa 
organisationer och samarbeta med dem. 

2.1 Svenska Ekodemiker
SMUF är medlemsförening i Svenska Ekodemiker, en sammanslutning av organisationer och 
individer som arbetar för hållbar utveckling vid Sveriges universitet och högskolor. Svenska 
Ekodemiker underlättar utbyte mellan dessa föreningar och bidrar till att samordna aktiviteter och 
samarbeten dem emellan. 

För information: www.svenskaekodemiker.se 
info@svenskaekodemiker.se

2.2 Köttfri måndag
Köttfri måndag är en kampanj som syftar till att öka andelen vegetarisk kost i människors vardag. 
Skälen till detta är flera: minska miljöpåverkan, konsumera mer rättvist, främja människors hälsa 
och värna om djurens välfärd och därför väljer SMUF att vara med som stödjare för denna kampanj. 
Kampanjen riktar sig till såväl privatpersoner som offentlig verksamhet och företag.

För information: www.kottfrimandag.se 
info@kottfrimandag.se

2.3 Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
SMUF är en av de många organisationer som har gått ihop och tagit ställning mot byggandet av 
Förbifart Stockholm. Nätverket vill istället satsa på en långsiktigt hållbar trafiklösning och ett 
grönare Stockholm. TIPS: Inom detta nätverk finns oerhört många kunniga personer som säkert kan 
vara till nytta om man gör aktiviteter kopplade till trafik, vägar och liknande. 

För information: www.stoppaforbifarten.nu 
info@stoppaforbifarten.nu
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