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Ideella föreningar bildas utan medverkan av offentlig
myndighet. Det finns inte bestämmelser i lag om hur de
ska bildas eller hur de ska fatta beslut mm. Ideella föreningar registreras inte i offentligt register som ekonomiska
föreningar. Däremot finns skyldighet för ideell förening som
bedriver näringsverksamhet att registreras i bolagsregistret
hos Bolagsverket.
Alla föreningar kan dock få ett registreringsnummer från
Skatteverket och detta måste föreningen ha innan föreningen kan registreras i banken.
Ideella föreningar bildas genom att ett antal personer går
samman och bildar föreningen. Föreningen är bildad när den
på ett årsmöte antagit stadgar och mötet utsett en styrelse i
enlighet med stadgarna.
Företrädare
Det saknas möjlighet att utse firmatecknare på det sätt som
gäller t.ex. i aktiebolag eller ekonomisk förening. Föreningen
kan särskilt bestämma vem eller vilka som ska företräda
föreningen och vilka rättshandlingar den personen eller de
personerna får utföra för föreningens räkning. Beslut ska
fattas av antingen styrelsen eller årsmötet beroende på
vad som angivits i stadgarna. Årsmötet kan vanligtvis fatta
beslut i alla angelägenheter. Styrelsen kan besluta i de ärenden som delegerats till styrelsen enligt årsmötesbeslut eller
enligt vad som anges i stadgarna.

Föreningen kan genom beslut utse särskilda personer, en
eller flera, att företräda föreningen och ange vilka rättshandlingar personen/erna får utföra. Exempelvis ingå avtal med
banken om företagstjänster, öppna konto, disponera föreningens konto via Internetbanken, utse enskild företrädare att
få bankkort samt Telefonbanken, köpa och sälja värdepapper,
uppta lån, pantsätta föreningens egendom osv.
Om flera personer utses måste man ange om de ska företräda föreningen gemensamt, två i förening eller var för sig.
Beslut är att betrakta som en ”fullmakt” och banken kontrollerar därför att de som har beslutat att utse företrädaren och
att ge denne ”fullmakt” har behörighet till detta. Styrelsebeslut kontrolleras mot årsmötesprotokoll (två senaste åren
utvisande vilka styrelseledamöter som valts) samt föreningens stadgar.
Formuleringen i de protokoll där föreningens företrädare
utses är viktig. Den ska tydligt beskriva vad företrädaren
får göra för föreningens räkning i banken. Den som tar
emot uppdrag att företräda föreningen åtar sig redovisningsansvar över de handlingar som utförs. Företrädare kan
missbruka sin ställning och beslut kan begränsas. Observera
att beslut om utsedd företrädare gäller tills det i protokoll
återkallas av föreningen och lämnats till banken.

2.01.1.2589

Bildande
Ideella föreningar måste följa vissa formella regler och beslut
för att avtal ska bli gällande och för att de personer som
företräder föreningen inte ska bli personligt ansvariga.

