
 

 

 

 

 

 

 

4. ANSVARSBESKRIVNINGAR  
 

Föreningens och styrelsens ordförande         
❖ Är föreningens företrädare – med rätt att uppdra åt andra styrelseledamöter 

eller av styrelsen utsedda befattningshavare att föra föreningens talan i 
särskilda uppdrag. 

❖ Har att – i samråd med styrelsens ledamöter och av styrelsen utsedda 
ansvarstagare – leda föreningens verksamhet enligt stadgarna och av 

styrelsen beslutad verksamhets- och budgetplan. 
 

Föreningens och styrelsens vice ordförande 
❖ Har att vara löpande insatt i ordförandens arbete. 
❖ Övertar ordförandens roll vid dennes/dennas förhinder att leda verksamheten. 

 

Protokollsekreteraren 
    Har att: 

❖ Föra styrelseprotokoll.  
❖ Distribuera protokollen till styrelsens ledamöter samt till andra enligt 

styrelsens beslut. 
❖ Sända protokollen till revisorn. 

❖ Arkivera föreningens originalprotokoll och kopior på dessa. 
 

Ekonomiförvaltaren 
    Har ansvar för: 

❖ Löpande bokföring 

❖ Faktureringar 
❖ Betalning av räkningar 

❖ Medlemsregistret 
❖ Redovisning av ekonomiläget på styrelsemöten 

❖ Bokslut 
❖ Kontakt med revisionsbyrån 

 

Kommunikatören 
    Har att: 

❖ För styrelsen presentera en kommunikationsplan, innehållande PR- och 
marknadsföringsåtgärder.  

❖ Genomföra av styrelsen beslutad kommunikationsplan.  
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Webbmastern 
    Ansvarar för: 

❖ Hemsidans utformning – efter synpunkter från styrelsen. 
❖ Kontakterna med webbleverantören. 

❖ Inläggning av aktuell information under hemsidans rubriker. 
❖ Den tekniska hanteringen av Kulturjakten och Naturkartan.  

❖ Ajourhållning av nyheter på Naturkartan. 
 

Naturvårdaren 
    Har att: 

❖ Verka för att genuin natur och biologisk mångfald bevaras – med syftet att ge 

människor möjligheter till hälsa, välbefinnande och rehabilitering och företag 
och föreningar platser att anordna attraktiva evenemang i. 

 

Evenemangsutvecklaren 
    Har att: 

❖ Verka för tillkomst av evenemang i naturen – till gagn för turismen och för 
människors hälsa och sociala gemenskap. 

 

Företagsrådet 
    Har att verka för: 

❖ Att företag och föreningar ser nyttan av att vara medlemmar i Naturkraft. 
❖ Att samverkan skapas inom besöksnäringen. 

❖ Att företag och föreningar erlägger servicavgifter till föreningen. 
 

Verksamhetsledaren 
    Har i uppdrag: 

❖ Att ha ett övergripande ansvar för VERKSAMHETEN enl. funktions och 

ansvarstablån. 
❖ Att vara finansieringsansvarig och verka för att föreningen erhåller intäkter till 

sin verksamhet. 
❖ Att genomföra aktiviteterna i verksamheten i samråd med styrelsens 

ledamöter och befattningshavare. 
❖ Att rapportera utförd verksamhet på styrelsemöten. 

 

 
 

                                          
    

 
 


