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Idrotten har länge haft många oklarheter kring vilka lagar och övriga
regler som gäller för verksamheten. Det kan handla om olika former av
kontrakt och avtal, om medlemmarnas rättigheter i relation till föreningen osv. Intresset för idrottsjuridik håller på att växa fram och här
granskar Björn en av de oklara punkterna - "alliartsföreningarna''.
• • • I ett material från Riksidrottsförbundet (RF) definieras allians
på följande sätt: "... en lokal ideell
förening bestående av andra föreningar." Alliansen uttrycker någon
form av samarbete. Man talar Lex.
om arrangörsallianser och bingoallianser. Tydligen vill man från
RF betona att om idrottsföreningar
skall samverka så sker detta
genom en för ändamålet bildad
ideell förening. Svensk idrott är
uppbyggd av ideella föreningar.
Man understryker på detta sätt att
syftet med verksamheten är ideellt. Genom att föreningar skall
bygga på principen "en man en
röst" blir idrotten genom valet av
organisationsform i någon mening
en demokratisk organisation.
Men kan verkligen allt samarbete
organiseras i samma form ? Och
om det skulle gå, är det lämpligt ?
Krävs det en gemensam ideell förening för att uppvakta kommunalrådet för att få mer pengar till
idrotten i kommxinen ? Kan man
ha samma samverkansform, när
två eller flera föreningar driver
ekonomisk verksamhet t.ex.
gemensamt bingo som när flera
föreningar ordnar en tävling tillsammans ?
Olika idrottsallianser

De allianser som verkar ha störst
betydelse i dag är arrangörsallianser. Artikeln begränsas därför till
denna typ av allianser. Ett antal
idrottsklubbar går samman för att
arrangera en idrottstävling. Detta

samgående sker på så sätt, att de
bildar en särskild förening för jxist
den tävlingen; en arrangörsallians.
RF:s påpekande att samarbete sker
i en ideell förening påverkar säkert
val av organisationsform. Idrottsledare är också vana att arbeta
med och i en ideell förening. Utan
att reflektera vill man fortsätta att
arbeta med en organisationsform,
som man är van vid. Det är klart,
att det dessutom har betydelse, att
man tror att organisationsformen
ger ekonomiska fördelar utan motsvarande ekonomiskt ansvar.
Överskottet i alliansföreningen
kan fördelas till de samarbetande
klubbarna. Klubbarna har trots det
inget ansvar för ett eventuellt
underskott, då medlemmarna i en
ideell förening är utan personligt
ansvar.
En ideell förening?

Frågan är om en alliansförening
alltid är en ideell förening. Vilka
krav ställer svensk rätt på en organisation för att den skall betraktas
som en ideell respektive en ekonomisk förening ? Om alliansen skulle anses vara en ekonomisk förening, vad har det för konsekvenser
för föreningen och för de enskilda
styrelseledamöterna?

ekonomiska föreningarna är vissa
lagreglerade i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667).
Kraven på en sådan ekonomisk
förening skiljer sig så till vida att
syftet måste vara att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.
Medlemmarna skall också deltaga
i verksamheten. Föreningen skall i
någon mening vara kooperativ.
För att föreningen skall kunna
registreras krävs därutöver att
stämman antagit stadgar med i lag
preciserat innehåll samt att styrelse och revisorer är valda. Registreringen är viktig för föreningen,
då föreningen erkännes som juridisk person först vid registreringen. De ekonomiska föreningar som
inte regleras av lag erkännes inte
som juridiska personer i svensk
Ekonomiska föreningar skall alltså
bedriva ekonomisk verksamhet
med syftet att främja ekonomiska
intressen. Övriga föreningar är
ideella. Detta betyder, att en ideell
förening kan driva ekonomisk
verksamhet om syftet är annat än
att främja ekonomiska intressen
eller kan främja medlemmarnas
ekonomiska intressen, om det sker
på annat sätt än genom ekonomisk
verksamheL

Föreningarna uppdelaä i ekono- Fackföreningar är exempel på den
miska respektive ideella förening- sist nämnda kategorin. Slutligen är
ar. En ekonomisk förening förelig- en förening ideell om den med
ger om en föreningen bedriver eko- annan verksanxhet än ekonomisk
nomisk verksamhet i syfte att främ- främjar annat än ekonomiska syfja ekonomiska intressen. Av de

Oklart rättsläge

Det finns ingen allmän lagreglering avideellaförenxngar.Denlagreglering soxu finns behandlar vissa frågor om inkomstskatt och om
registrering av ideell förenings
närmgsverksamhet.Iövrigtregle
ras ideella förerxingar av allmänna
associationsrättsliga principer och
framförallt av praxis. Detta gör att
åtskilliga frågor beträffande ideel
laföreningarisvenskrätthar
högst osäkra svar l^ågra rättsliga
avgöranden som behandlar en
aktuellfrågasaknasoftaellerärfå.
De är stundtals inte tillräckligt
klargörande. De allmänna rätts
principerna ger vaga besked och
osäkerheten om principerna fullt
ut är tillämpliga på det konkreta
fallet är många gånger stor.
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Ipra^is erkännes en ideell förening som en juridisk person.De
krav som uppställes för detta är,
att föreningen är bildad vid en
konstituerande stämma, där man
har antagit stadgar och har valt
styrelse Vilka krav man ställer på
stadgarna är oklart.Iallmänna
ordalag talas det om, att förerxingen skall kunna identifieras genom
stadgarna. Ivlan skall med andra
ord kunna särskilja denna före
ning från andra, stadgarna skall
också ge besked om, hur förening
en företrädes.
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lalliansföreningens stadgar finns
åtminstone utgångspunkter för att
bedöma föreningens ändamål och
fördelningen av föreningens resultat, oeskedidessabådahänseende
är väsentligt för att kunna avgöra
om alliansföreningen är en ideell
förening eller någon form av eko
nomisk förening.

bestämmelsen beträffande ändamålet inleds många gånger med
ett konstaterande, att föreningen
Idrottsklubbamaarmed allsanno är ideell. Detta göres utan någon
likhet ideella föreningar. Deras förklaring eller motivering. Man
verksamhet är ideell och ekono får en uppfattning, att stiftarna
misk, syftet är inte ekonomiskt. tror sig själva om att kunna
Frågan gäller: Vad äridetta sam bestämma detta helt bortsett från

