Information om fullmaktsavtal mellan en lokalavdelning och
förbundet Ung Pirat om att öppna ett bankkonto hos
Swedbank
I detta dokument kan du läsa om hur din lokalavdelning kan ge en fullmakt till förbundet Ung Pirat
om att öppna ett bankkonto hos Swedbank åt er. Fördelarna med att öppna ett konto via förbundet är
många, bland annat det faktum att det faktiskt blir betydligt lättare att öppna ett bankkonto. Något
som tidigare har visat sig vara svårt för många lokalavdelningar.
Fullmakten ger förbundet Ung Pirat möjlighet att öppna ett bankkonto åt föreningen. Bankkontot
administreras av förbundet (förbundet tar ansvar för att de personer som har rätt enligt
lokalavdelningens firmateckning, har tillgång till kontot) samtidigt som det kommer ligga som ett
underkonto till förbundets ”centrala” konto hos Swedbank.
Minsta ålder för att få tillgång till ”Internetbanken” är 16 år. Det går att öppna ett bankkonto om
denna ålder inte är uppnådd, men personen måste då besöka ett bankkontor för att uträtta sina
bankärenden.
Bankärenden går att utföra på alla Swedbanks kontor, även de lokala.
Om en lokalavdelning upphör eller avregistreras av förbundet tillfaller återstående medel förbundets
centrala konto.
Fullmakten måste uppdateras varje år efter lokalavdelningens årsmöte. Förbundet har möjlighet att
hålla inne en utbetalning av bidrag tills dess att fullmakten är uppdaterad med aktuella
firmatecknare.
Fullmakten måste vara påskriven för att förbundet ska kunna agera kontotecknare åt
lokalavdelningen. Fullmakten kan antingen skickas till kansliet eller skannas in och skickas via mail
till förbundssekreteraren.
Om lokalavdelningen inte har ett bankkonto sedan tidigare måste blanketten ”Ansöka
föreningskonto Ung Pirat” användas. Kostnaden för ett företagskonto med internetbanken är 300
kronor per år och kommer dras från lokalavdelningens konto. Det är därmed viktigt att räkna med
denna kostnad i lokalavdelningens årliga budget. Det finns även möjlighet att ansluta bankgiro och
bankkort.
För fler frågor, kontakta förbundssekreteraren inom Ung Pirat (se www.ungpirat.se/kontakt) eller
Nicklas Bergström hos Swedbank på telefonnummer 08-5859 7903.
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Steg för steg:
Lokalavdelning som sedan tidigare inte har ett bankonto
1. Förbundet måste ha godkänt senaste årsmötesprotokollet.
2. Utse firmatecknare (den eller de som har juridisk rätt att ingå avtal med annan part i
lokalavdelningens namn) på ett styrelsemöte. Står det i stadgarna vem eller vilka som är
firmatecknare så gäller detta.
3. Ladda hem dokumentet ”Ansökan föreningskonto Ung Pirat” och fyll i de fyra översta
fälten. Fyll därefter i vem eller vilka som är firmatecknare för lokalavdelningen. Kryssa i att
ni accepterar Swedbanks grunderbjudande. Lämna fältet under ”Underskrift av
firmatecknare för Ung Pirat” blankt.
4. Ladda hem dokumentet ”Fullmakt kontotecknare Ung Pirat”. Fyll i de tre översta raderna
och kryssa i ”nytt konto”. Kryssa i typ av firmateckning och övriga uppgifter för personerna
som är firmatecknare och ska ha tillgång till bankkontot. Internetanvändare kommer att få en
dosa hemskickad kostnadsfritt för inloggning på swedbanks hemsida.
5. Skicka eller skanna in dokumentet och skicka in dessa till förbundssekreteraren (se
www.ungpirat.se/kontakt)
Lokalavdelning som har ett bankkonto och ska uppdatera firmatecknare (efter varje årsmöte)
1. Följ punktlistan över men hoppa över punkt tre.
Tips:
Använd ”C/O:” om er lokalavdelning inte har en egen adress. Skriv då ”Ung Pirat Köping, C/O:
Kalle Andersson, Piratvägen 1, 123 45 Köping.
Har föreningen två firmatecknare och det görs var för sig, låt båda två ha tillgång till bankkontot.
En kassörs engagemang kan minska och sitta utan tillgång till bankkontot är aldrig kul.
Har ni sedan tidigare ett bankkonto inom Swedbank och inte har kunnat förhandla ner priset för
företagskontot, skriv på fullmakten via detta avtal. Listpriset hos Swedbank för ett företagskonto är
500 kronor per år, vårt pris via detta avtal är 300 kronor per år.
Har lokalavdelningen inte tillgång till en skrivare eller skanner? Meddela Ung Pirats kansli så
skickar vi ett avtal till er samt frimärken.
Har lokalavdelningen inget organisationsnummer (som Skatteverket delar ut) så gör inte detta
någonting för detta avtal. Lämna raden för organisationsnumret blankt.
Firmatecknare (den eller de personer som kan ingå avtal med annan part i lokalavdelningens namn)
för lokalavdelningen kan oftast utläsas i stadgarna för lokalavdelningen. Om så inte är fallet så
måste styrelsen ta ett beslut om vilka som får agera firmatecknare. Det finns även två olika sätt att
agera firmatecknare, var för sig eller tillsammans. Om det är var för sig och flera personer utses till
firmatecknare så räcker det med att en person skriver på fullmakten. Om firmateckning görs
tillsammans måste både personerna skriva på denna fullmakt.
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