Ideella föreningar: Företrädare och fullmakt
Att utse företrädare
För en ideell förening saknas det möjlighet
att utse firmatecknare på det sätt som
gäller till exempel i ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening. En ideell förening kan
dock utse särskilda personer, en eller
flera, att företräda föreningen och tydligt
ange vilka rättshandlingar företrädarna får
utföra.
I de fall flera personer utses som
företrädare ska det alltid anges om de ska
företräda föreningen var för sig eller två i
förening (dvs alltid två tillsammans).
Beslut om företrädare fattas av styrelsen
eller årsmötet beroende på vad som står i
föreningensstadgar.

Företrädare, fullmaktshavare och
fullmaktsgivare
De rättshandlingar som företrädarna får
utföra är att betrakta som att företrädarna
fått en fullmakt från föreningen.
Banken kontrollerar därför:
 Vem företrädaren är och vilka
rättshandlingar som får utföras, det vill
säga vilken fullmakt som tilldelats av
föreningen.
 Att den som skrivit under fullmakten
som fullmaktsgivare för föreningen har
tilldelats behörigheten att agera
fullmaktsgivare för föreningen.

Beslutsformulering
Formuleringen av beslut om företrädare är
viktig. För att förenkla och få ett korrekt
formulerat beslut har vi på Sparbanken
Skaraborg tagit fram mallen
Beslutsformulering för företrädare
gentemot Sparbanken Skaraborg som ni
hänvisar till som bilaga i ert
styrelseprotokoll. Enligt

detta beslut blir fullmaktshavare och
fullmaktsgivare samma person/er, vilket är
helt i sin ordning.

Företrädare gentemot Sparbanken
Skaraborg – via fullmaktsblankett
Vilka rättshandlingar föreningens
företrädare får utföra gentemot
Sparbanken Skaraborg ska efter beslut i
styrelsen också dokumenteras i blanketten
Fullmakt ideell förening.
Fullmaktsblanketten är specifik för
Sparbanken Skaraborg och vi sparar den i
våra system. Det gör det enkelt och tryggt
för både er och oss när ni har behov av vår
hjälp eller vill öppna nya tjänster för
föreningen och den underlättar för
föreningens företrädare i kontakten med
banken.

Fullmaktens gilltighetstid
Fullmakten är giltig till dess att ni i
föreningen skickar in en ny
fullmaktsblankett med nya företrädare. Den
gamla fullmakten återkallas då per
automatik. Fördelen med detta är att ni inte
årligen behöver skicka in årsmötes- och
styrelseprotokoll utan endast när något
ändras som påverkar föreningens relation
med banken. Detta kan ni läsa mer om här.
Kom ihåg att företrädare som finns med
på den gamla fullmaktsblanketten och som
ska fortsätta företräda föreningen måste
anges på nytt på den nya fullmakten som
skickas in.

