Checklista för ideella
föreningar
Näringsdrivande ideell förening kontrolleras mot bolagsregistret där ﬁrmatecknare framgår. Icke näringsdrivande föreningar kontrolleras enligt följande.
Stadgar utvisande:
Att det är nu gällande genom intyg av
styrelseledamot antecknat direkt på kopia av
stadgarna. Exempel: ”Nu gällande stadgar”.
Ort, datum, namnteckning och namnförtydligande.
Det antal styrelseledamöter som ska utses
av årsmötet

Styrelseprotokoll utvisande:
Formalia; Styrelsemöte, datum, föreningens
namn och organisationsnummer, närvarande,
samt att protokollet är undertecknat av
protokollförare och justeringsmän.
Att de av årsmötet valda styrelseledamöterna
är närvarande vid styrelsemötet.

Antalet styrelseledamöter som krävs för att
styrelsen ska kunna fatta giltigt beslut.

Att tillräckligt många ledamöter är
närvarande, enligt stadgarna, för att kunna
fatta bindande beslut

Styrelsens befogenhet att företräda
föreningen.

Beslut om vilka banktjänster föreningen ska
ingå avtal med banken om.

– Inskränkningar att beslut i vissa ärenden ska
fattas av årsmötet. Exempelvis att pantsätta
eller överlåta fast egendom.

Beslut om vilka företrädare som fått uppdrag
att ingå avtal med banken och underteckna
handlingarna.

Att underskrift av avtal ska ske på visst sätt.

Att det är föreningen som fattat beslutet och
inte en sektion/underavdelning. De är vanligtvis inte en självständig enhet som kan fatta
beslut och ingå avtal med banken.

Årsmötet och styrelsen äger inte rätt att besluta i
strid med stadgarna.
länk till mall för stadgar

Årsmötesprotokoll de två senaste åren
utvisande:
Formalia; Årsmöte, datum, föreningens namn
och organisationsnummer, närvarande, val av
ordförande, protokollförare, justeringsmän,
att kallelse skett enligt stadgarna samt att
protokollet är undertecknat och justerat.
Att årsmötet valt de styrelseledamöter som
fattat styrelsebeslut. (Då hälften av styrelsen
oftast utses för två år erfordras vanligen de
två senaste årens årsmötesprotokoll.)
Beslut om vilken/a företrädare som fått
uppdrag att ingå avtal med banken och
underteckna handlingar.
Normalt är det styrelsen som beslutar i att utse
företrädare och i vilken omfattning företrädaren
får företräda föreningen, men det kan även
beslutas av årsmötet.
länk till mall för årsmötesprotokoll

länk till mall för styrelseprotokoll

Organisationsnummer
En ideell förening kan få ett organisationsnummer
efter ansökan hos Skatteverket. På Skatteverkets
webbplats finns information om skattemässiga,
civilrättsliga regler för ideella föreningar samt
information om bokföringsskyldighet . Där finns
även information om vilka specialregler som gäller
för idrottsföreningar. Stadgar, årsmötesprotokoll
och styrelseprotokoll ska inges i vidimerad kopia
och skannas.
länk till skattemyndigheten

Övriga kontroller
Därutöver ska banken utföra kontroll avseende
reglerna mot penningtvätt och ID-kontroll av
företrädare.

Mer information finns på vår hemsida:
roslagenssparbank.se/foreningar

