Checklista
Vid ändringar i er förening
När ni gör ändringar i er ideella förening som påverkar föreningens relation till banken, behöver du meddela oss.
Dessa ändringar är:

1. Ändring av
företrädare

2. Ändring av
internetbanksanvändare

4. Ändring av
föreningens namn

3. Ändring av
kontaktuppgifter

5. Ändring av stadgar

Vid alla ovanstående förändringar skall följande handlingar skickas med:
 Stadgar
 Årsmötesprotokoll
 Styrelseprotokoll
 Fullmakt ideell förening,( för punkt 1-2)
Stadgar

☐ Stadgar innehåller föreningens namn och/eller organisationsnummer
Stadgarna ska innehålla:
 Syfte och mål med verksamheten
 Hur styrelsen ska vara sammansatt
 Hur beslut ska fattas
Information om hur stadgar bör vara utformade finns på vår hemsida: sparbankenskaraborg.se/foreningar

Årsmötesprotokoll

☐ Protokollet innehåller föreningens namn och/eller organisationsnummer och datum för mötet
☐ Protokollet/n innehåller fullständigt namn på alla valda styrelseledamöter
Alla styrelseledamöter och suppleanter måste finnas angivna i protokoll. Är endast några ledamöter nyvalda ska
protokoll från tidigare årsmöte(n) där resterande styrelseledamöter valts också skickas in. Om protokollet är från det
konstituerande mötet ska det finnas beslut på att föreningen (föreningens namn) har bildats och att stadgarna
antagits.

☐ Protokollet är underskrivet, justerat och kopian är bevittnad
Alla protokoll ska vara underskrivna av minst två styrelseledamöter samt justerade av de på mötena valda
justeringsmännen. Kopiorna som skickas in med ansökan ska vara bevittnade dvs. underskrivna av ytterligare två
personer.
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Styrelseprotokoll

☐ Protokollet innehåller företagets namn och/eller organisationsnummer och datum för mötet
☐ Protokollet innehåller närvarande styrelseledamöter
☐ Protokollet innehåller beslut om företrädare mot Sparbanken Skaraborg och internetbanksanvändare
(Använd gärna vår mall och hänvisa till denna i protokollet)
Det är viktigt att föreningen (styrelsen alternativt årsmötet) har fattat ett tydligt beslut om vem som företräder
föreningen gentemot Sparbanken Skaraborg, vilka rättshandlingar företrädaren får utföra, och vem som ska vara
användare av föreningens internetbank.

☐ Protokollet är underskrivet, justerat och kopian är bevittnad
Alla protokoll ska vara underskrivna av den/de företrädare gentemot Sparbanken Skaraborg som styrelsen alternativt
årsmötet har tagit beslut om.

Fullmakt ideell förening

☐ Alla fält är ifyllda, textade eller ifyllda på dator och att Dispositionsrätt för Fullmakten är angiven
☐ Blanketten är underskriven
Blanketten ska vara underskrivna av den/de företrädare gentemot Sparbanken Skaraborg som styrelsen alternativt
årsmötet har tagit beslut om.

☐ Blanketten är bevittnad av två personer
Tänk på följande, vid förändringar i din förening:
1. Ändring av företrädare



Beslut om företrädare ska vara dokumenterat i ett styrelseprotokoll (Använd gärna vår mall och hänvisa till
denna i protokollet)
Kundcenter Företag: Företrädare enligt Fullmakt ideell förening kommer automatiskt läggas upp som
användare.
Eventuell tidigare Fullmakt ideell förening återkallas per automatik när ny fullmakt skickas in.

2. Ändring av internetbanksanvändare


Beslut om företrädare ska vara dokumenterat i ett styrelseprotokoll (Använd gärna vår mall och hänvisa till
denna i protokollet)
Eventuell tidigare Fullmakt ideell förening återkallas per automatik när ny fullmakt skickas in.
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3. Ändring av kontaktuppgifter



Uppdatering av kontaktuppgifter sker inte med automatik, utan meddelas banken.
Kontaktuppgifter ska vara registrerat hos Skatteverket.

4. Ändring av föreningens namn



Beslut om namnbyte ska vara dokumenterat i ett årsmötes- eller styrelseprotokoll .
Namnbytet ska vara registrerat hos Skatteverket.

5. Ändring av stadgar


Nya och gamla stadgar samt årsmötesprotokoll från det årsmöte(n) där beslut om nya stadgar fattats.

På sparbankenskaraborg.se/foreningar hittar du mer information.

