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Att starta ett nytt bankkonto 

För att ha så bra koll på ekonomin som möjligt är det viktigt att elevkåren har ett eget 
bankkonto – ett föreningskonto. Det kommer underlätta ekonomin på många sätt, 
bland annat i överlämningen till nästa styrelse så att de snabbt får ett grepp om 
ekonomin och kan genomföra aktiviteter.  

 

Att starta ett bankkonto som förening kan dock kännas krångligt och ta lite tid. Nedan 
följer en guide i hur en går tillväga för att starta ett bankkonto hos de fyra största 
bankerna i Sverige – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Om frågor eller 
andra oklarheter dyker upp under processen råder vi er alltid att ringa banken för 
rådgivning, alternativt besöka ett kontor.  
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Handelsbanken 

För att starta ett föreningskonto hos Handelsbanken använder ni er av deras checklista. 
 

 
 
 
 

Förberedelser  
Det första som krävs för att starta ett föreningskonto hos Handelsbanken är att ansöka om ett 
organisationsnummer. Det hittar HÄR, på Skatteverkets hemsida. Ett sådant har många elevkårer 
redan ansökt om direkt efter det konstituerande årsmötet och ligger på eBas under Kårens uppgifter -
> Grunduppgifter. Om ni inte har ett organisationsnummer ansöker ni om det på Skatteverkets 
hemsida.  
 
Se till att ha det senaste årsmötesprotokollet tillhanda som tydligt anger vilka som utsetts till den nya 
styrelsen. HÄR hittar ni årsmötesprotokollmallen.  
 
Därefter måste ni besluta om vem eller vilka som ska företräda föreningen gentemot Handelsbanken 
(det vi kallar för firmatecknare). För detta krävs ett styrelsemötesprotokoll - eller det som vi kallar för 
firmatecknarprotokoll - där det tydligt står vad dessa företrädare har fullmakt att göra. Ni kan 
antingen använda er av Handelsbankens egna styrelsemötesprotokoll eller Sveriges Elevkårers 
firmatecknarprotokoll. Det hittar ni HÄR.  

 

https://skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680007104.html
https://skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680007104.html
https://sverigeselevkarer.se/material
https://sverigeselevkarer.se/material
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Ansök 
Nästa steg är att kontakta ett av Handelsbankens bankkontor, boka in ett möte och ta med följande 
handlingar: 

• Stadgar – Hittar ni på eBas under Kårens uppgifter -> Grunduppgifter. 

• Årsmötesprotokollet - Hittar ni på eBas under Årsmöte. 

• Styrelsemötesprotokoll/Firmatecknarprotokoll med beslut om vem/vilka som 
ska företräda föreningen (firmatecknare)- Antingen använder ni Handelsbankens mall 
eller Sveriges Elevkårers firmatecknarprotokollmall.  

Besvara frågor 
Efter att ansökan är gjord kommer ni få svara på några så kallade kundkännedomsfrågor från banken. 
Banken måste göra det enligt lag för att förhindra penningtvätt och annan finansiell brottslighet.  

Teckna tjänster 
Efter att ansökan är inskickad och frågorna besvarade kommer banken godkänna er ansökan. Då 
kommer kundansvarig på ert bankkontor lägga upp en fullmakt, varpå ni tecknar de banktjänster ni 
behöver.  

 

Nordea 

För att starta ett föreningskonto hos Nordea använder ni er av deras checklista. 
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Förberedelser 
Det första ni behöver göra för att starta ett föreningskonto hos Nordea är att noggrant läsa igenom vad 
som krävs innan en går till ansökan. I ert fall är det viktigt att koll på följande saker: 
 

• Det måste vara ordförande som genomför, skickar in och står som kontaktperson i ansökan.  
• Ordförande måste vara 18 år, ha svenskt personnummer, Mobilt BankID samt giltig svensk 

ID-handling.  
• Ni måste ha en verksamhetsplan som ordförande bifogar i ansökan. 
• Ni måste se till att ni har tillgång till era stadgar, årsmötesprotokoll samt vid behov 

konstituerande årsmötesprotokoll och ett firmatecknarprotokoll om det inte framgår 
vem/vilka som ska företräda föreningen i årsmötesprotokollet. Dessa dokument ska 
ordförande sedan bifoga i ansökan.  

• Var noggranna med att informationen som banken kräver framgår i dokumenten som 
ordförande bifogar i ansökan.  

Ansök 
• Stadgar – Hittar ni på eBas under Kårens uppgifter -> Grunduppgifter. 

 

• Årsmötesprotokollet - Hittar ni på eBas under Årsmöte. 
 

• Firmatecknarprotokoll med beslut om vem/vilka som ska företräda föreningen 
(firmatecknare)- Antingen använder ni Handelsbankens mall eller Sveriges Elevkårers 
firmatecknarprotokollmall. 

 
När ni har tagit fram samtliga dokument går ni vidare till ansökan. Allting sköts digitalt eller via post.  
 
Allt som skickas in ska också vidimeras. Det innebär att en person ska bevittna och bestyrka att 
kopiorna ni skickar in stämmer överens med originalet. Hen ska alltså bekräfta att uppgifterna 
stämmer. 
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SEB 

För att starta ett föreningskonto hos SEB behöver ni boka in ett möte med dem. Inför detta möte 
måste ni ha beslutat om firmatecknare och ha med er firmatecknarprotokollet, årsmötesprotokoll och 
senast antagna stadgar. Ni behöver även ha med er giltig ID-handling.  
 
För att vara firmatecknare på SEB så behöver man ha fyllt 18 år. Det finns specialvarianter exempelvis 
för UF-företag. Därför rekommenderar banken att man kontaktar dem vid dessa situationer för att se 
över alternativ. 
 

Swedbank 

Förberedelser 
För att starta ett föreningskonto hos Swedbank använder ni er av deras checklista. Läs igenom den 
noggrant innan ni börjar fylla i blanketterna.  
 

Ansök 
Det första som krävs för att starta ett föreningskonto hos Swedbank är att ansöka om ett 
organisationsnummer. Det gör ni HÄR, på Skatteverkets hemsida. Ett sådant har många elevkårer 
redan ansökt om direkt efter det konstituerande årsmötet och ligger på eBas under Kårens uppgifter -
> Grunduppgifter. Om ni inte har ett organisationsnummer ansöker ni om det på Skatteverkets 
hemsida.  
 
Se till att ha det senaste årsmötesprotokollet tillhanda som tydligt anger vilka som utsetts till den nya 
styrelsen. HÄR hittar ni årsmötesprotokollmallen. Se till att informationen som banken kräver 
framgår i protokollet.  
 
Därefter måste ni besluta om vem eller vilka som ska företräda föreningen gentemot Swedbank (det vi 
kallar för firmatecknare). För detta krävs ett styrelsemötesprotokoll - eller vad vi kallar för 
firmatecknarprotokoll - där det tydligt står vad dessa företrädare har fullmakt att göra. Ni kan 
antingen använda er av Swedbanks egna styrelsemötesprotokoll eller Sveriges Elevkårers 
firmatecknarprotokoll. Det hittar ni HÄR. 

 

Vi förstår inte blanketterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://online.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE23084589
https://skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680007104.html
https://skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680007104.html
https://sverigeselevkarer.se/material
https://sverigeselevkarer.se/material
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Fullmakt 
Det är viktigt att alla fält i fullmakten fylls i korrekt. Nedan följer en instruktion i hur ni ska fylla i 
fullmakten.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här fyller ni i Elevkårens  
namn, adress och org nr. 

Här fyller ni i personerna 
som ni valt till 
firmatecknare, ni behöver 
inte fylla i alla tre om ni 
bara valt två. 

”Två i förening” innebär 
att två firmatecknare 
behövs för att kunna 
teckna firman. Väljer ni 
”var för sig” så kan de 
teckna firman var och en. 

Här ska två av 
firmatecknarna skriva 
under. 

Här ska två personer 
andra personer skriva 
under (kan vara vem som 
helst) och intyga att det 
var firmatecknarna som 
faktiskt skrev under 
blanketten. 

Skriv ingenting här 
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Ansökan ideell förening 
Det är viktigt att samtliga fält fylls i korrekt. Nedan följer en instruktion i hur ni fyller i ansökan.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Här skriver ni in 
elevkårens 
grunduppgifter, fyll i alla 
fält ni kan. Om ni är 
osäkra på några uppgifter 
kan ni hitta dem på eBas 
under kårens 
grunduppgifter.  
 

På eBas hittar ni 
information om när 
föreningen bildades, men 
även era stadgar. I 
stadgarna hittar ni 
information om när på 
året ni ska ha årsmöte 
samt bokslutsdatumet. 

Här fyller ni i information 
om elevkårens ordförande. 
Längst bak i formuläret 
finns en 
begreppsförklaring som 
förklarar vad PEP innebär.  
 
Här ska ni fylla i hur 
många medlemmar 
elevkåren hade i slutet av 
förra året samt elevkårens 
medlemsavgift. 

Om elevkåren har fyra 
medlemmar eller färre 
måste ni fylla i deras 
personuppgifter här.  
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Här skriver ni 
information om 
elevkårens verksamhet. 
Ett tips här är att kolla i 
er 
verksamhetsberättelse 
/verksamhetsplan 
/verksamhetsrapport 
på eBas.  
 

Dessa fält fyller ni i om 
ni har pengar som ska 
sättas in på det nya 
kontot. 

Här beskriver ni 
elevkårens 
pengaromsättning så 
utförligt ni kan. Ett tips 
är att kolla på er 
budget/verksamhetspla
n medan ni fyller i 
denna ruta. Bidrag kan 
till exempel vara 
pengarna ni får från 
Sveriges Elevkårer eller 
kanske en 
föräldraförening på 
skolan.  
 



Medlemsmaterial 
Starta nytt bankkonto guide 
Uppdaterad: 2021-03-12 
Sida: 10 av 14 

 

 
 

sverigeselevkarer.se  
08-644 45 00 
Instrumentvägen 17 
126 53 Hägersten 

 
 

Om elevkåren kommer 
göra transaktioner med 
utlandet är det viktigt att 
ni fyller i dessa fält 
noggrant.  
 

Om elevkåren kommer 
hantera kontanter är det 
viktigt att ni fyller i dessa 
fält noggrant. Om inte 
kryssar ni i Nej och går 
vidare i ansökan.  
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Här är det vanligast att 
fylla i elevkårens 
firmatecknare. Detta är 
alltså en lista på personer 
som blir behöriga att 
använda elevkårens 
internetbank. Längst bak i 
ansökan finner ni 
begreppsförklaringen som 
beskriver vad en 
behörighetsadministratör 
är. "Två i förening" 
innebär att två 
firmatecknare behövs för 
att kunna teckna firman. 
Väljer ni "var för sig" kan 
de göra det en och en.  
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Begreppsförklaring 

Det här betyder alla begrepp i ansökan 
 

PEP 
En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga 
funktioner i en statlig eller internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland 
annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare 
i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, 
ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och 
konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en 
internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).  

 

Penningöverförare  
Yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. En penningöverförare ska vara registrerad som 
finansiellt institut hos Finansinspektionen (FI).  

 

Här ska era två valda 
firmatecknare skriva 
under. Personerna 
behöver fylla i 
uppgifterna från en ID-
handling. Beroende på 
typ av ID-handling 
kryssas den aktuella 
rutan i, varpå ID-
handlingens nummer 
fylls i.  
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Insamlingsverksamhet  
Insamling av pengar i syfte att bidra till exempelvis kris- och katastrofdrabbade områden, lokala 

stödprojekt i Sverige och utomlands.  

 

Företräda var för sig eller två i förening  
När man väljer företrädare och internetbanksanvändare för en förening ska det alltid bestämmas om 
dessa företräder var för sig (ibland säger man ensam) eller två i förening (ibland säger man 
gemensamt). Företräder man var för sig får man utföra en rättshandling (en rättshandling är t.ex. att 
teckna ett avtal för en tjänst eller produkt) för föreningens räkning helt själv. Företräder man två i 
förening måste rättshandlingen utföras/skrivas under tillsammans med någon av de andra 
företrädarna. 

 

Behörighetsadministratör för internetbanken för företag  
Är den/de personer som av föreningen har fått rätten att styra vad företagsanvändarna får göra i 
internetbanken. Behörighetsadministratören kan få befogenhet ensam (dvs var för sig) eller två i 
förening. Om två i förening används behöver en ändring av en företagsanvändares rättigheter 
godkännas (kontrasigneras) av ytterligare en behörighetsadministratör. En behörighetsadministratör 
kan inte ge sig själv behörigheter.  

 

Användare av internetbanken för företag  
Får bara utföra de ärenden i internetbanken som behörighetsadministratören gett rätt till. 
Företagsanvändaren kan inte ändra, lägga till eller ta bort i sina behörigheter. En användare kan 
antingen få behörighet ensam eller två i förening. Har man behörighet två i förening behöver alltid en 
annan företagsanvändare också godkänna (kontrasignera) ärendet som ska utföras.  

 

Användare av Kundcenter Företag  
Får ringa till Swedbanks Kundcenter Företag och göra ärenden för föreningens räkning enligt de av 
föreningen tilldelade befogenheterna i Fullmakt för Ideell förening Bl 2231. Identifiering hos 
Kundcenter Företag sker via föreningens organisationsnummer samt användarens personnummer i 
kombination med PIN-kod som aktiveras inne på bankkontoret. Efter aktivering kan användaren 
också använda mobilt BankID för inloggning. Tjänsten kan endast användas då användaren tilldelats 
behörighet var för sig enligt fullmakten. 


