Ideella föreningar,
dess företrädare och
fullmakt i Skurups Sparbank
Det finns inget lagstöd för ideella föreningar att utse generella firmatecknare som
man gör för t.ex. ett aktiebolag. Föreningen väljer istället företrädare och ska alltid
ange vad företrädare har rätt att göra i föreningens ställe, exempelvis gentemot
Skurups Sparbank.
Att utse företrädare
För ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet saknas lagstöd att utse generella
firmatecknare på det sätt som gäller för t.ex.
aktiebolag och ekonomiska föreningar. En ideell
förening väljer istället vem eller vilka som ska
företräda föreningen och vilka rättshandlingar*
de får göra. Det kan liknas vid att föreningen ger
de valda företrädarna fullmakt. Man kan kalla
företrädarna firmatecknare, men man måste ändå
alltid besluta vilka rättshandlingar de får utföra.
Det är föreningens styrelse eller årsmöte som,
utifrån föreningens stadgar, beslutar vem som
ska företräda föreningen. Väljer man flera
personer som företrädare ska det alltid anges om
personerna företräder föreningen var för sig eller
två i förening**

protokoll alt en textmall som ni kan infoga i ert
protokoll.
Följande exempel på formuleringar är inte
tillräckliga för beslut om att företräda
föreningen mot banken:
• Namn Namnsson har rätt att teckna
föreningens firma.
• Namn Namnsson och Namn Namsson har
rätt att företräda föreningen var för sig.

Om vår fullmakt för ideell förening

Att företräda gentemot Skurups
Sparbank

Vår ”Fullmakt ideell förening” är unik för Skurups
Sparbank. Vi sparar den i våra system så det är
enkelt och tryggt för föreningen att skaffa nya
banktjänster. Det underlättar även för
företrädaren i kontakten med banken. Fullmakten
är giltig till dess att en ny skickas in. Fördelen
med detta är att om företrädarna är samma som
föregående år behöver inte nya årsmötes- och
styrelseprotokoll skickas till banken.

Föreningen måste alltid besluta och protokollföra
vem/vilka man väljer som företrädare för
föreningen och vilka rättshandlingar de får utföra
gentemot Skurups Sparbank. Beslutet ska sedan
också dokumenteras i Skurups Sparbanks blankett
”Fullmakt ideell förening”.

Föreningen kan endast ha en ”Fullmakt ideell
förening” registrerad i banken. Om föreningen
byter ut någon av sina nuvarande företrädare
ska föreningen skicka in en ny fullmakt med alla
aktuella företrädares namn.

Formulering av beslut om företrädare

Mallar och blanketter finns på
skurupssparbank.se/foreningserbjudandet

Vi stämmer av mot föreningens protokoll att det
finns ett tydligt beslut på vem som företräder
föreningen gentemot Skurups Sparbankk och
vilka rättshandlingar som hen/de får utföra, det
vill säga att företrädaren verkligen getts fullmakt.
För att göra det enklare att formulera beslutet
om vem som får företräda föreningen mot
Skurups Sparbank har vi tagit fram ett Exempel

* En rättshandling är ett ärende som görs för föreningens räkning och som föreningen blir bundet av, t.ex. teckna ett avtal för en tjänst..
** 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

