
 

 
 
ABF Sörmlands Funktionsutbildningar 2019  
 

Anmälan och övrig information 

  

 Anmälan till funktionsutbildningar görs senast tre veckor innan kursstart. 

 Anmälan skickas till studieansvarig johan.kristoffersson@ifmetall.se  

 Anmälan ska innehålla namn, roll/uppdrag, arbetsplats, vilken utbildning det gäller  

och datum. 

Vid frågor kontakta Johan Kristoffersson via mail: johan.kristoffersson@ifmetall.se 
  

Våren 2019 
 

Studieorganisatörsutbildning/studieansvarig 
Utbildningen vänder sig till såväl nyligen utsedda som mer erfarna studieorganisatörer. Välutbildade 
och motiverade studieorganisatörer skapar förutsättningar för planering och utveckling av 
studieverksamheten i föreningen. Under utbildningen bearbetas områden som planering av 
studieåret, t ex genom behovsinventering, uppsökande verksamhet för rekrytering av deltagare och 
studiernas roll för utvecklingen av föreningens verksamhet.  
 
Kursledare: Rolf Svensson 
 
Tid och plats: tisdag 26 mars, ABF huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna. Kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras 
från kl. 9.00 
 

Styrelsen i arbete 
En allmän utbildning för hela föreningsstyrelsen. Vad har de olika styrelsemedlemmarna för roller 
och uppgifter? Hur skapas en god arbets- och samarbetskultur och hur stärker vi varandra för att 
föreningen ska fungera ändamålsenligt. Vilka juridiska krav ställs på ledamöterna i styrelsen.   
 
Kursledare: Le-Roy Wentzel  
 
Tid och plats: Katrineholm och Nyköping enligt överenskommelse.  
 

Sekreterarutbildning  
Sekreteraren är en nyckelperson i föreningen och den som behöver ha överblick av verksamhet och 
de administrativa flödena. Under utbildningen bearbetas områden som protokollets betydelse, 
utformande och användning, sekreterarens roll i föreningen, protokollets innehåll och uppläggning 
och språklig hantering  
 
Kursledare: Le-Roy Wentzel 
 
Tid och plats: onsdag 8 maj, ABF huset, Kungsgatan 14, Kungsgatan 14. Kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras 
från kl. 9.00 
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Hösten 2019 
 

Revisorsutbildning 
Att vara revisor i en förening betyder att man har insyn i hela verksamheten och följer föreningens 
och styrelsens arbete. Under utbildningen går vi igenom uppdraget, vad som menas med ”god 
revisionssed” och revisorernas ansvar. Vi går igenom hur revisionsarbetet genomförs så att det blir 
förståeligt och överskådligt. Följande områden bearbetas under utbildningen:  
Uppdraget som revisor, revisionsetik, räkenskaps och förvaltningsrevision (intern kontroll), 
bokslutsrevision och hur revisionsarbetet kan planeras under året.  
 
Kursledare: Le-Roy Wentzel 
 
Tid och plats: 4 september, ABF huset, Kungsgatan 14 Eskilstuna, kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras från 
kl. 9.00.  
 

Styrelsen i arbete 
En allmän utbildning för hela föreningsstyrelsen. Vad har de olika styrelsemedlemmarna för roller 
och uppgifter? Hur skapas en god arbets- och samarbetskultur och hur stärker vi varandra för att 
föreningen ska fungera ändamålsenligt. Vilka juridiska krav ställs på ledamöterna i styrelsen.   
 
Kursledare: Le-Roy Wentzel  
 
Tid och plats:  
Torsdag 19 september, ABF huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna. Kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras från kl. 9.00 
Tisdag 3 oktober, ABF lokaler, Östra Kyrkogatan 8, Nyköping. Kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras från kl. 9.00.  
 

Valberedningsutbildning  
Valberedningen i föreningen har en viktig och strategisk funktion. Genom ett klokt och långsiktigt 
valberedningsarbete grundläggs och förstärks förutsättningarna för ett effektivt och framgångsrikt 
styrelsearbete. Under utbildningen tas frågor upp om valberednings funktion och uppdrag, 
nomineringsprocessen samt tips och idéer för aktivt arbetet på hemmaplan.  
 
Kursledare: Leif Andersson 
 
Tid och plats: tisdag 7 november, ABF huset, Kungsgatan 14. Kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras från kl. 
9.00. 
 

Kassörsutbildning  
Kassörsuppdraget är en av de viktigaste funktionerna i en förening. Under utbildningen inhämtas 
kunskap om kassörens roll och vad det i praktiken innebär att vara kassör i en förening eller organi-
sation. Korta föreläsningar varvas med praktikfall och gruppdiskussioner. Grundläggande bokföring 
med budget och bokslutsarbete berörs också översiktligt. För fördjupade bokförningskunskaper 
erbjuder ABF särskilda datorstödda bokföringskurser.  
 
Kursledare: Lena Jansson 
 
Tid och plats: torsdag 24 oktober, ABF huset, Kungsgatan 14, kl. 9.30 – 16.00. Fika serveras från kl. 
9.00 


