Besöka banken som ny firmatecknare
Att besöka banken efter att ha blivit vald till firmatecknare kan av olika anledningar kännas
som en mindre bekväm sak att göra och en kan på förhand känna osäkerhet kring hur en ska
gå tillväga. Det är dock viktigt att göra det direkt för att den nya styrelsen tidigt ska få ett
grepp över ekonomin och kunna genomföra aktiviteter. Ni behöver själva inte vara extremt
duktiga på hur allt fungerar, utan personalen på banken hjälper er, men här finner ni
information som är bra att tänka på i samband med besöket.
Första steget.

När ni kommer till banken, så ska ni ta en kölapp till
företagsdelen, ni är där som
organisationsföreträdare, inte privatpersoner.

Att ta med sig.

När ni kommer till banken är det lite olika saker ni
måste ha med er.
- Organisationsnummer
- Giltig ID-handling
- Original årsmötesprotokoll
- Original firmatecknarprotokoll1
Här är det viktigt att ni sparat era protokoll,
eftersom att banken inte kommer acceptera kopior.

Befintligt konto.

Om ni redan har ett konto på banken, så är det ni vill
göra att byta firmatecknare och kontohavare. Ni
kanske också vill ha en ny dosa och/eller kontokort.

Ett nytt konto.

Har ni inte tidigare haft ett konto så vill ni starta upp
ett. Se över möjligheter att fp ett utan någon
kostnad. Berätta att ni är en ideell förening på er
gymnasieskola och att ni inte har en vinstdrivande
verksamhet eller stor ekonomi – vilket begränsar era
möjligheter att ha en stående kostnad för ett konto.

Ifall ni använder er av Swedbank så kräver de att deras mall för firmatecknare skrivs istället för vår
mall.
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Kontot på eBas.

För att Sveriges Elevkårer ska kunna betala ut
pengar till elevkårer så måste ert konto finnas
registrerat i eBas.

Nytt konto – kontobevis!

Har ni skapat ett nytt konto eller ändrat ert gamla
konto på eBas, så måste ni skicka in kontobevis.
Detta för att Sveriges Elevkårer ska kunna verifiera
att pengarna går till elevkåren. Se därför till att det
är kårens konto som är registrerat på eBas. Ni hittar
en mall för kontobevis på vår hemsida och eBas.

Funderingar eller problem?

Prata med er verksamhetsutvecklare!

Checklista för att besöka banken:

□ Kölapp till företagsdelen
□ Organisationsnummer, ID, original årsmötesprotokoll & firmatecknarprotokoll
□ Befintligt konto – ändrat firmatecknare och kontohavare
□ Nytt konto – skapa konto i elevkårens namn
□ Bankdosa & kontokort
□ Kontot överensstämmer med eBas
□ Kontobevis skickat till Sveriges Elevkårer

