Ideella föreningar,
företrädare och
fullmakt
Det är bra att känna till att det inte finns bestämmelse i lag som ger
ideella föreningar möjlighet att utse firmatecknare som man gör för
ett aktiebolag. En ideell förening utser istället företrädare med fullmakt
att företräda föreningen.
Att utse företrädare

Formulering av beslut

För ideella förningar som inte bedriver
näringsverksamhet finns det inte någon
bestämmelse i lag som ger möjlighet att utse
generella firmatecknare som för ett aktiebolag
eller en ekonomisk förening. En ideell förening
utser istället särskilda personer som företräder
föreningen. Det ska tydligt beslutas vilka
rättshandlingar* företrädaren får utföra. Det kan
liknas vid att föreningen ger företrädaren
fullmakt. Det går bra att kalla företrädarna för
firmatecknare men besluten om vilka
rättshandlingar de får utföra måste ändå fattas.

Vi kontrollerar i föreningens protokoll:
 Vem företrädaren är och vilka
rättshandlingar som får utföras, det vill
säga vilken fullmakt föreningen har gett
företrädaren.
 Att det finns beslut om vem som får
skriva under fullmakten för föreningen,
som fullmaktsgivare

Om föreningen väljer att ha flera personer som
företrädare ska det alltid anges om personerna
företräder föreningen var för sig eller två i
förening**.
Det är föreningens styrelse eller årsmöte som
beslutar vem eller vilka som ska vara företrädare.
Det beror på vad som står i föreningens stadgar.

Att företräda gentemot
Sala Sparbank
De rättshandlingarna föreningens företrädare får
utföra gentemot Sala Sparbank, det vill säga
företrädarens fullmakt från föreningen, ska
dokumenteras i Sala Sparbanks blankett
Fullmakt ideell förening.
Fullmaktsblanketten är specifik för Sala Sparbank
och vi sparar den i våra system. Det gör det
enkelt och tryggt när föreningen vill skaffa nya
banktjänster och den underlättar för
företrädaren i kontakten med banken.

För att göra det enklare att formulera ett korrekt
beslut har vi tagit fram textmallen
"Beslutsformulering för företrädare gentemot
Sala Sparbank". Mallen finns på
salasparbank.se/forening
Fullmaktshavare och de som skriver under
fullmakten för föreningens räkning blir enligt
beslutet samma personer. Detta är helt i sin
ordning eftersom vi också kontrollerar fullmakten
mot beslutet i protokollet.

Fullmaktens giltighetstid
Fullmakten är giltig till dess att en ny
fullmaktsblankett skickas in. Fördelen med detta
är att ni inte behöver skicka in årsmötes- och
styrelseprotokoll varje år, om företrädarna är
samma som förut.
Företrädare som finns med på en gammal
fullmaktsblankett och som ska fortsätta
företräda föreningen, måste anges på nytt
i den nya fullmakten som skickas in.

* En rättshandling är ett ärende som görs för föreningens räkning och som föreningen blir bundet av, t.ex. att teckna ett avtal för en tjänst eller produkt.
** När man företräder var för sig får man utföra en rättshandling för föreningen ensam. Företräder man två i förening måste ärendet utföras tillsammans med
någon av de andra företrädarna

