Bli föreningskund i
Fryksdalens Sparbank.
Välkommen som föreningskund i Fryksdalens Sparbank.
Denna information är till ideella och ekonomiska föreningar och samfälligheter. Föreningar och samfälligheter
är juridiska personer och företräds av utsedda personer, firmatecknare, inom organsiationen som har
behörighet att göra affärer med Fryksdalens Sparbank.
Det kan också finnas fler personer inom föreningen eller samfälligheten eller t ex revisorer, som också ska ha
viss tillgång till bankens tjänster och produkter. Dessa personer behöver ha en fullmakt från föreningen eller
samfälligheten. Fullmaktsblankett finns på banken.
Så här gör ni när ni ska bli kund i Fryksdalens Sparbank:
1. Ni behöver lämna in dokument om föreningen. Se nedan vad ni behöver lämna in till oss, alla blanketter ska
ni kunna få från banken
2. När banken mottagit korrekta uppgifter påbörjas registrering
3. Banken kontaktar och bokar in föreningens företrädare för ett möte på banken för aktivering av tjänster och
produkter
4. Eventuell flytt och avslut på annan bank tar vi hand om
Registrerat organisationsnummer behövs
Om det ej finns, ansök om det innan vidare kontakt med banken. Ideella och ekonomiska föreningar
kontaktar Skatteverket. Samfälligheter kontaktar Lantmäteriet.
Ansökningsblanketter finns på respektive hemsida
Senaste antagna stadgar. I dessa ska det framgå:
• när årsmöte (eller motsvarande medlemsmöte) senast ska hållas
• hur styrelsen utses
• hur styrelsen ska vara sammansatt
Senaste årsmötesprotokoll. Av detta ska framgå:
• Val av styrelseledamöter (namn och personnummer). Om mandattiden för styrelseledamöter är mer
än ett verksamhetsår ska även protokoll från föregående årsmöte bifogas.
• Protokollet ska vara daterat, underskrivet och justerat.
Protokoll från styrelsemöte. Av detta ska framgå:
• Vem/vilka personer som valts att företräda föreningen/samfälligheten gentemot Fryksdalens Sparbank,
s.k. firmatecknare. Om detta antas på årsmötet ska det istället återfinnas i årsmötesprotokollet.
• Det ska tydligt framgå om företrädarna tecknar firma var för sig eller tillsammans (två i förening).
• En avsiktsförklaring att byta eller öppna bankengagemang ska f ramgå i styrelseprotokoll. Att
eventuella krediter ska upptas ska också återges i protokollet.
• Protokollet ska vara daterat, underskrivet och justerat.
Ansökansblankett
Ifylld och underskriven av företrädare där det framgår vilka tjänster och produkter som önskas samt vilka
som ska ha extra tillgång till internetbanken. Om flytt från annan bank, används denna blankett också.
Blankett FATCA egenförsäkran om skattehemvist
Blankett som ska fyllas i av företrädare för alla kunder som har ett konto i banken. Kryssa i "Övrigt
företag"

Fryksdalens Sparbank - Sunne
Postadress: Box 223, 686 25 Sunne
Besöksadress: Storgatan 33, Sunne
Växel +46 565-174 00

Fryksdalens Sparbank - Sysslebäck
Postadress: Box 3, 680 60 Sysslebäck
Besöksadress: Kungsgårdsvägen 1A, Sysslebäck
Växel +46 564-475 90

