Välkomna som UF-företagare!
Vi erbjuder er enkla och smarta banktjänster utan avgift.
•
•
•
•
•

Internetbanken för företag med betalningar – navet i företagets ekonomi.
Swish för företag – kunden betalar med mobilen.
Sköt företagets
affärer var som helst,
Företagskonto – bra överblick över alla in- och utbetalningar.
när som helst!
Bankgironummer – enkelt för kunden att betala fakturor till företaget.
Sparbanksappen för företag – sköt företagets ekonomi med mobilen.

Checklista - det här behöver ni göra
1. Håll konstituerande styrelsemöte
På det konstituerande mötet sätter ni upp UF-företagets ”spelregler” och väljer firmatecknare. Följande
uppgifter ska framgå i protokollet:
• UF-företagets namn.
• Vilka som ingår i företaget.
• Vilka som är firmatecknare.
• Datum och plats.
Mallar för protokoll och dagordning finns på sparbankensjuharad.se/uf.

2. Skriv ut registreringsbevis
När UF-företaget är registrerat går ni in på ungforetagsamhet.se och skriver ut registreringsbeviset
från er företagsprofil.

3. Godkännande av omyndig
Om någon i UF-företaget är omyndig ska den omyndiges förmyndare skriva under blanketten ”Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företag” som finns på sparbankensjuharad.se/uf.

4. Fyll i ansökan
Fyll i webbformuläret Ansökan ny företagskund - UF-företag så att vi kan förstå er verksamhet
och UF-företagets behov av banktjänster. Kom ihåg att alla under 18 år ska ha sina förmyndares/
vårdnadshavares godkännande.

5. Möte med banken
När vi tagit emot ansökan och relevanta underlag kontaktar vi er för att boka ett möte på ert lokala
bankkontor.

Lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen s.k. juridisk person. Det innebär att ni som medlemmar i UF-företaget
är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Då omyndig inte själv kan ingå a vtal
med banken är rekommendationen att firmatecknare för företaget och användare av företagets
tjänster är myndiga.
Vi på Sparbanken Sjuhärad önskar er lycka till som företagare! Har ni frågor eller funderingar?
Skicka ett mejl till uf@sparbankensjuharad.se

sparbankensjuharad.se/uf

Vi förklarar ord och regler
Konstituerande möte

Ett företag bildas officiellt genom att man har ett
s.k. konstituerande möte där man bestämmer att
man ska starta företaget samt vilka regler, t.ex. om
firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer
ska dokumenteras i ett protokoll.
Ett UF-företag ska ha ett konstituerande möte
Även när man startar ett UF-företag behöver man
ha ett konstituerande möte där man bildar företaget och väljer firmatecknare. Detta ska också
dokumenteras i ett protokoll.
Protokollet från det konstituerande mötet b
 ehövs
för att vi på banken ska veta att vi tecknar
avtal med rätt personer och att UF-företaget
har bildats. Alla medlemmar ska vara med på
det konstituerande mötet och det ska framgå i
protokollet. Det ska också finnas tydligt beslutat
vem/vilka som är firmatecknare samt hur firman
tecknas. Protokollet ska vara underskrivet av ordförande för mötet, sekreterare och justerare.

ID-kontroll
När man skriver under ett avtal med banken måste
vi säkerställa att det är rätt person som skriver
under. Det gör vi genom att kontrollera personens
ID-handling. Alla UF-medlemmar med svenskt
personnummer behöver därför kunna identifiera
sig med giltig svensk identitetshandling. Saknar
någon id behöver det skaffas innan UF-företagets
möte med banken. En giltig svensk ID-handling
är t.ex. Svenskt nationellt pass, Nationellt ID och
körkort.
Även om man saknar svenskt personnummer är
man välkommen som medlem i UF-företag hos
banken. Man kan även vara firmatecknare eller
användare av företagets tjänster, förutsatt att
identifikation kan ske på annat sätt, t.ex. via pass.
Då det finns begränsningar för specifika banktjänster underlättar det om UF-företaget kan utse
firmatecknare/användare av företagets tjänster
med svenskt personnummer.

Firmateckning
Firmatecknare är den eller de personer som får
rättshandla i ett företags namn. En rättshandling
är ett ärende som görs för företagets räkning och
som företaget blir rättsligt bundet av t.ex. skriva
under ett avtal eller ta ut pengar från ett konto.

Man ska också besluta hur firmatecknarna kan
utföra ärenden. Det kallas för ”hur man tecknar
firman”. Firmatecknare kan teckna företaget var
för sig eller två i förening gemensamt. Om man
tecknar var för sig får man t.ex. ta ut pengar utan
att någon annan i företaget är med. Tecknar man
två i förening måste rättshandlingen alltid göras/
avtal skrivas under tillsammans med en annan
firmatecknare.
Ett UF-företag ska ha firmatecknare
De väljs på det konstituerande mötet. Man kan
välja att ha en eller flera firmatecknare. Om man
inte väljer firmatecknare måste alla medlemmar
i UF-företaget alltid vara med och tillsammans
skriva under alla rättshandlingar. När man väljer
firmatecknare ska man också bestämma om de
tecknar var för sig eller två i förening. Om man inte
skriver i protokollet hur firman tecknas kommer
varje ärende med banken hanteras som att firman
tecknas av två i förening.
Att välja två i förening kan ge mer trygghet,
medan att välja var för sig gör det enklare. Det
är viktigt att man i företaget diskuterar igenom
hur man vill att företaget ska tecknas innan man
bestämmer.

Omyndiga UF-företagare
Alla medlemmar i ett UF-företag är personligt
ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget.
Som omyndig kan man bara ingå avtal med banken
om man har ett skriftligt g
 odkännande från alla
förmyndare/vårdnadshavare. Godkännandet behövs alltid för omyndiga UF-företagare och ska
lämnas in till banken på en speciellt framtagen
blankett.
Om den som är omyndig också ska vara firmatecknare eller vd för UF-företaget g
 äller speciella
rutiner för godkännandet från förmyndare. Vi
rekommenderar därför, då det är möjligt, att
företagets vd, firmatecknare och användare av
banktjänster är myndiga.

På sparbankensjuharad.se/uf finns
• mallar för dagordning och protokoll till
det konstituerande mötet, och

•

blanketten ”Godkännande av avtal för
omyndig avseende UF-företagande”.

sparbankensjuharad.se/uf

