Taekwon-Do Sweden
Starta upp och driva en Taekwon-Do klubb.

!
Följande steg bör man gå igenom för att starta upp och komma igång med en Taekwon-Do
klubb i Sverige. Ordningen nedan bör följas med undantag för de sista punkterna som kan
startas tidigare men generellt behövs ett organisationsnummer för att kunna göra något.
Viktigt att alltid samråda med närmaste Master eller instruktör innan man startar upp en
klubb.
1. Konstituerande möte
Börja med att samla ett par personer som kan vara med på grundandet av föreningen i
ett konstituerande möte. Förbered med att skriva ut Verksamhets Stadgar för ideella
föreningar. Mall på normalstadgar finns på Svenska Riksidrottsförbundets hemsida som
man kan ladda hem och fylla i uppgifter som fattas. Gör en dagordning. Protokollet
från mötet bör följa dagordningen, skall vara justerat och innehålla beslut om:
-

Mötets ordförande, sekreterare och justeringsman.

-

Formellt grundande av föreningen och val av föreningsnamn.

-

Fastställande och godkännande av stadgar.

-

Val av styrelse. Minst ordförande, sekreterare och kassör måste väljas.

-

Val av en eller flera firmatecknare var för sig, i protokollet mednämnt
personnummer.

!

2. Ansök om Organisationsnummer.
Skicka in en ansökningsblankett om organisationsnummer för ideell förrening till ert
närmaste skattekontor tillsammans med en kopia på det justerade mötesprotokollet
och stadgar. Ansökningsblankett och information finns på Skatteverkets hemsida. Beslut
om organisationsnummer brukar ta ca 1-3 månader och kostar inget.
3. Ansök om medlemskap i STF/RF
För att vara medlem i Riksidrotts Förbundet (RF) och få ett RF-nummer måste man
ansöka om medlemskap i ett Specialidrotts Förbund (SF). För Taekwondo är det Svenska
Taekwondo Förbundet (STF). Ansökningsblankett finns på deras hemsida att laddas ner
och skickas in till kansliet tillsammans med 2 kopior på stadgar, en kopia av
mötesprotokollet och kopia på Dan certifikatet på huvudinstruktör,( i samråd med
närmaste Master). STF fattar sedan beslut på kommande styrelsemöte och om
medlemskap beviljas skickas ett inbetalningskort ut som skall betalas. När det är betalt
är man medlem i STF.
Läs även informationen på ansökningsblanketten.
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4. Ansök om medlemskap i Taekwon-Do Sweden
För att bli medlem i vår svenska ITF organisation Taekwon-Do Sweden fyller man i en
ansökningsblankett som finns på vår hemsida och skickar in till utvecklings kommittén
eller ordförande via mail eller post (se hemsida). Detta kan göras innan STF:s beslut
och man kan komplettera med RF-Nummer senare. Styrelsen tar upp ansökan på nästa
styrelsemöte och fattar beslut. När man betalat medlemsavgift är man sedan medlem.
5. Träningslokal och få igång verksamhet.
Efter att man fått organisationsnummer,(ibland krävs även RF-nummer från STF), kan
man börja kontakta respektive kommuns fritidskontor för att hitta en lämplig lokal att
vara i. Rutiner för detta varierar mellan olika kommuner så en god personlig kontakt
med fritidskontoren är bra för att komma igång på rätt sätt. Lokalhyrorna är väldigt
olika mellan kommunerna men om man bedriver barn och ungdomsverksamhet får man
oftast subventionerat pris. Ofta krävs att man skickar in föreningsrapporter en gång om
året och redovisar medlemmars närvaro varje termin. Då kan man också få kommunalt
aktivitets stöd. Rådgör med ert fritidskontor för att få igång de rutinerna.
6. STF och IdrottOnline.
STF ställer krav att alla föreningar skall vara registrerade på IdrottOnline och man ska
fylla i föreningsrapport där i slutet av varje år för att få rösträtt i kommande årsmöte.
Läs mer info på vår hemsida om detta. På IdrottOnline finns också många verktyg som
man kan använda bl.a. för att göra en hemsida och föra medlemsregister mm. som kan
vara lämpliga att använda som ny liten förening. Där kan man också ansöka om s.k.
LOK-stöd, d.v.s. Lokalt statligt aktivitetsstöd genom att fylla i medlemmars närvaro i
slutet av terminerna. Surfa runt på IdrottOnlines hemsida för mer info.
STF ställer också krav att alla som tränar Taekwondo skall ha ett Taekwondo pass som
skall vara registrerat hos STF. Elever måste också ha pass för att få delta på tävlingar.
Man kontaktar kansliet på STF för att köpa pass som man sedan säljer eller delar ut och
skickar även in redovisning av sålda pass till kansliet.
7. Ekonomi
För att kunna hantera ekonomin på ett smidigt och korrekt sätt bör man kontakta en
bank för att skaffa ett företags/förenings konto. Bank/Plus Giro är ett smidigt sätt att
få in betalningar av medlemsavgifter från elever utan att behöva hantera massa
kontanter, då de kan betala medlems/träningsavgifter precis som vilken räkning som
helst. Internet konto gör det smidigt att betala räkningar på lokalhyror,
förbundsavgifter och inköp. Kontakta valfri bank för att ansöka om detta och då krävs
oftast återigen kopior på mötesprotokoll och stadgar som bilagor till ansökan.
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8. Skatteregler
Bekanta er med skatteverkets regler för ideella allmännyttiga föreningar. Normalt sett
är man inte skyldig att betala skatt mm. i en vanlig förening som har intäkter i form av
medlemsavgifter och aktivitetsstöd samt utgifter för lokalhyror och förbundsavgifter
mm. Men börjar man betala ut löner eller andra arvoden eller får intäkter som måste
beskattas så måste det redovisas.
Alla föreningar måste lämna in särskild uppgift varje år i form av deklaration. Men har
man inga skatteskyldiga inkomster så kan man ansöka om befrielse från att lämna in
särskild uppgift så slipper man det jobbet.
Skatteverkets hemsida är fullproppad med information och broschyrer som man bör ta
del av, men det kan vara lite rörigt och svårt att veta vad som gäller för just er
förening så kontakta gärna skatteverket så får man hjälp.
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Lycka till!!!

