Behörighetshandlingar
ideella föreningar
Stadgar
I stadgarna kontrolleras vad som föreskrivs om
verksamheten, styrelse, antal ledamöter,
beslutsförhet, firmateckning och när ordinarie
årsmöte/stämma ska genomföras. Inga hinder får
finnas i stadgarna mot den rättshandling som är
aktuell.
Det ska framgå när stadgarna antagits. Kopia ska
vara bestyrkt.

Firmatecknare har rätt att öppna konto och göra
uttag från konto. Firmatecknare får också
underteckna lånehandlingar och utkvittera
lånebelopp.
I styrelseprotokoll kan föreningen också utse
någon att sköta föreningens bankmedel.
Ex på ordalydelse:

Årsmötes/Stämmoprotokoll
Skall utvisa vilka som utsetts till
styrelseledamöter. Det innebär i fall där
ledamöter väljs på två år att de två senaste
årsmötesprotokollen måste uppvisas. Protokollen
ska stämma överens med vad som föreskrivits i
stadgarna t ex antalet ledamöter.

”Föreningen beslutade enhälligt att utse NN att å
föreningens vägnar uttaga, kvittera, uppsäga
eller på annat sätt disponera över föreningens
medel på kont nr xxxxxxx/samtliga konton i
Tjustbygdens Sparbank”
Om föreningen ska uppta lån och lämna säkerhet
ska protokollet också innehålla beslut om detta.

Årsmötesprotokollet ska innehålla följande:
Vilka som valts som styrelseledamöter
Vilken dag sammanträdet hållits
Vem som var protokollförare
Vem som utsetts att justera protokollet
Att protokollet undertecknats och
justerats
Kopia av protokoll ska alltid intygas av
minst en person att det överensstämmer
med originalet

Protokollet ska alltid innehålla uppgifter om:
Vilken dag sammanträdet hållits
Vilka personer som varit närvarande
Vem som var protokollförare
Vem som utsetts att justera protokollet
Att protokollet undertecknats och
justerats
Kopia av protokoll ska alltid intygas av
minst en person att det överensstämmer
med originalet

Ett protokollsutdrag från årsmötet går också bra.
Kravet är att det innehåller ovan angivna
kriterier. Minst en person ska intyga att det är ett
korrekt utdrag ur protokollet.

Är det ett utdrag från ett protokoll gäller att
minst en person intyga att utdraget är ett
korrekt utdrag ur protokollet

Styrelseprotokoll
Ska innehålla beslut om behörig ”firmatecknare”.
Beslutet ska stämma överens med vad stadgarna
säger. Beslutet ska kompletteras med
personnummer på den/de som väljs att teckna
föreningen.

Ex på ordalydelse:

”Föreningen beslutade enhälligt uppta lån i
Tjustbygdens Sparbank om kr xxxxx och för
lånet uttaga och som säkerhet pantförskriva
pantbrev om kr xxxxx inom kr xxxxx i
föreningens fastighet (fastighetsbeteckning).
Föreningen bemyndigar NN att för föreningens
räkning underteckna låne- och
säkerhetshandlingar för lånet samt utkvittera
lånebeloppet”

Ex på ordalydelse:

”Föreningen beslutade enhälligt att utse NN att
teckna föreningens firma”
Eller

”Föreningen beslutade enhälligt att utse NN och
NN att var för sig teckna föreningens firma”
Alternativt äger styrelsen alltid rätt att företräda
föreningen.
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