
Handbok 
för kretsar



Så här arbetar 
kretsarna inom Marthaförbundet
Inom Marthaförbundet finns det en del äldre kretsar som av historiska skäl har
organiserat sig på samma sätt som föreningar. Särskilt för dem är det viktigt att
känna till att det finns betydande skillnader mellan kretsars och föreningars
juridiska och ekonomiska ansvar. Med denna handbok vill vi förtydliga skillnaderna
och berätta hur kretsarna inom Marthaförbundet arbetar.  
 
Vad är en krets? 

En krets är en verksamhetsform som föreningen kan välja att ha. Medlemskapet finns i
föreningen och kretsen är den verksamhet man deltar i. Kretsen har en lättare
administration än föreningen. Den behöver till exempel inte ha en styrelse, hålla
årsmöten eller föra noggranna mötesprotokoll. Den har inte heller egna bankkonton.  
 
Hur ska kretsen organisera sin verksamhet utan en egen styrelse? 

Varje krets behöver ha en ansvarsperson som finns uppgiven i medlemsregistret. Den
personen tar emot till exempel e-post från förbundet, antecknar när kretsen träffats och
vad man gjort samt håller regelbunden kontakt med den förening som kretsen hör till. En
poäng med kretsens organisation är att den är betydligt enklare än föreningens och
fokuserar i större utsträckning på den egna verksamheten, medan förtroendeposterna
hålls inom moderföreningen. 

Finns det risker med att en krets är organiserad som en förening? 
Ja. Kretsar och föreningar omfattas av olika ekonomiskt och juridiskt ansvar, och
missförstånd kan i värsta fall kan leda till ekonomiska förluster och andra problem för
både enskilda medlemmar och kretsen. En krets kan till skillnad från föreningar till
exempel inte ingå avtal eller upprätta en kundrelation till en bank. Om en krets trots det
har ett bankkonto, betraktas medlen på kontot som kontoinnehavarens personliga
egendom, vilket kan ha tråkiga konsekvenser (se nedan). I de nya modellstadgarna för
föreningar har man av denna anledning förtydligat skillnaden mellan förening och krets. 

Vad är en registrerad förening? 

En betydande skillnad mellan registrerade och oregistrerade föreningar är att
registrerade föreningar har rättskapacitet. En registrerad förening kan inneha 
egendom, ingå avtal samt till exempel ansöka om understöd. Dess medlemmar svarar
inte personligen för föreningens förpliktelser. Minst tre personer, 15 år fyllda, kan grunda
en förening. Medlemmarna kan vara enskilda personer, sammanslutningar och stiftelser. 
Föreningen blir registrerad när Föreningsregistret inom Patent- och registerstyrelsen har
godkänt föreningens stadgar. 
 
Källa: Föreningsresursen 



Om kretsarnas ekonomi 
 
Tidigare talade Marthaförbundet om kretsarna som oregistrerade föreningar. Redan då
påtalade förbundet de begräsningar som kretsarna har, framför allt att en krets inte kan
ingå avtal. Här nedan ett utkast från Marthahandboken år 2009 där man säger att kretsar
inte kan ingå förbindelser. 
 
Utdrag ur Marthahandboken från år 2009:

Situationen är oförändrad i dag. Endast registrerade föreningar har juridiska rättigheter.
Föreningslagen säger följande:

Förbundet har i sina nya stadgar preciserat vad en krets är. En krets är en
verksamhetsform. Marthaförbundet har i de nya modellstadgarna för föreningar velat
förtydliga skillnaden mellan förening och krets. Man har även velat lyfta upp kretsarna
som en smidig verksamhetsform eftersom många i dag ogärna förbinder sig till en
byråkratisk föreningsstruktur. En krets behöver enbart ha en kontaktperson och föra en
lättare redovisning över sin verksamhet. En krets behöver inte ha stadgar eller
protokollförda möten. I kretsarna ska fokus ligga på verksamheten. 



Så här står det i §3 i modellstadgarna för föreningar: 

Kontomedlen ses som kontoinnehavarens personliga egendom 
Kontoinnehavaren eller kontoinnehavarna är personligt ansvariga 
I regel betraktas kontomedlen som kontoinnehavarnas personliga medel, till exempel
vid dödsfall, ur olika myndigheters synvinkel, såsom FPA och utsökningsverket. Banken
ansvarar inte gentemot tredje part för huruvida tillgångarna hör till en privatkund eller
en förening. 

Hur ska kretsar som har bankkonton och är organiserade 
som föreningar göra i framtiden? 
 
Vill man fortsätta med förtroendeposter, årsmöten, bankkonton och protokollförda
möten kan man överväga att registrera sin krets som en förening. I Marthaförbundet kan
en förening höra under ett distrikt eller under Marthaförbundet. En förening kan inte höra
under en annan förening. Detta finns skrivet i förbundets nya stadgar §6. 
 
Varför är kretsarnas ekonomi underställd föreningen enligt nya
modellstadgarna för föreningar? 
 
För att försäkra sig om att föreningarna följer föreningslagen och för att ingen krets ska
riskera förlora sina medel till exempel i en utmätning eller till ett dödsbo rekommenderar
förbundet att kretsarna inte har bankkonton.  
 
Då en krets har ett konto gäller följande: 

 
Exempel: Om en krets har 5 000 euro på sitt bankkonto och kretskassören avlider kan
medlen räknas in i kretskassörens dödsbo. Om kretskassören råkar utför 
en privat ekonomisk kris kan kretsens tillgångar bli utmätningsbara. 

Vad kan en förening med kretsar göra för att följa föreningslagen?

Det är föreningen som besluter vilket alternativ man väljer.

Alternativ 1
Föreningen handhar alla medel och varje krets har sitt eget kontoställe/undermoment i
bokföringen. 

Alternativ 2

Föreningen öppnar nya bankkonton i föreningens namn för kretsarna.



Nordea

Här nedan följer några exempel på hur det kan se ut i olika banker:



Andelsbanken

Har du frågor? Kontakta Marika Danielsson, marika.danielsson@martha.fi, 044 735 4971

Aktia

mailto:marika.danielsson@martha.fi

