Konto
og netbank
til foreningen

Foreningens økonomi

Krav til foreningen

Der er sikkert mange opgaver og funktioner i jeres forening. En af dem er
at varetage foreningens økonomi på vegne af fællesskabet. For at gøre
det så let som muligt for jer har vi samlet lidt information og gode råd til
de mest almindelige opgaver, I bliver mødt af, når I varetager foreningens
økonomi.

Som forening skal I have et CVR-nummer og leve op til de krav,
Erhvervsstyrelsen stiller til foreninger – det gælder også, hvis I er
en selvstændig underafdeling. Som forening skal I blandt andet have
et sæt vedtægter og holde generalforsamling hvert år.

I Sparekassen Kronjylland får jeres forening en foreningskonto og egen
netbank. Det gør det nemt for jer at følge med i og styre indtægter og
udgifter.
Brug for hjælp?
Har I spørgsmål, kan I kontakte os på foreninger@sparkron.dk eller
telefon 87 62 38 06.

Netbanken giver jer ikke bare et hurtigt overblik og gør det
nemt at flytte eller overføre penge. I netbank kan I kommunikere sikkert med os, da beskederne bliver krypteret.

I skal også have en netbank. I kan vælge mellem to typer afhængig
af jeres behov for blandt andet netbankforsikring og integration til
økonomisystem.

Brugbare links:
Erhvervsstyrelsen

www.erhvervsstyrelsen.dk/foreninger

Oprettelse eller information
om CVR-nummer:

www.virk.dk
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Når I vil oprette
en foreningskonto
Det er ikke besværligt for jer at oprette en foreningskonto hos os,
men det kræver lovgivningsmæssigt lidt papirer. Sparekassen er som
alle andre pengeinstitutter underlagt lovgivningen om antihvidvask,
og det betyder blandt andet, at vi skal kende til jeres forening og
bestyrelsens medlemmer.

Når I skal oprette en foreningskonto, skal I aflevere:
• Foreningens vedtægter, hvor det fremgår, hvem der er tegningsberettiget
– det vil sige, hvem der kan handle og underskrive på foreningens vegne og
dermed forpligtige foreningen
• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse
– medmindre de fremgår af vedtægterne
• Legitimation fra alle bestyrelsesmedlemmer
• Legitimation fra hver af de, der skal have fuldmagt til at hæve på kontoen,
have adgang til netbank eller ifølge vedtægterne er dispositionsberettigede
• Referat fra seneste generalforsamling
• Referat fra eventuelt konstitueringsmøde
• Foreningens registreringsbevis fra SKAT
• Udfyldt kundeskema, hvor I blandt andet skal oplyse om foreningens
forventede forretningsomfang og eventuelle skatteforhold til udlandet

Priser på konto og øvrige services kan I finde på www.sparkron.dk
I forbindelse med oprettelse af kontoen skal mindst to tegningsberettigede
være til stede og indlevere legitimation. Når kontoen er oprettet, får en eller
flere personer en fuldmagt til at hæve på foreningens konto.

Som legitimation har vi brug for to ting:
1) Kopi af det gule sundhedskort
2) Kopi af gyldigt pas, kørekort eller legitimationskort
udstedt af Borgerservice
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Løbende samarbejde
Når I har afholdt generalforsamling
• Hvert år skal I sende en kopi af mødereferat fra generalforsamlingen
• I skal også sende en kopi af de gældende vedtægter, hvis de er blevet ændret
• Hvis der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til, skal vi have legitimation
på dem

Når der sker udskiftning i jeres bestyrelse
• Giv os besked om udskiftninger og sørg for, at vi får legitimation på nye
medlemmer
• Kontakt os, hvis et nyt bestyrelsesmedlem skal have fuldmagt
• Få lukket fuldmagter på dem, der udtræder
• Få tilbageleveret betalingskort fra dem, der udtræder

Vi har specialister inden for alle relevante områder, som I kan
trække på, hvis I har særlige ønsker og behov.
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Gode råd
der kan lette jeres
arbejde og sikre
gennemsigtighed

Det er en fordel, at alle skriver under
Vi anbefaler, at alle i bestyrelsen underskriver referat fra generalforsamling og konstitueringsmøde samt vedtægter. I sikrer på den måde, at de
dokumenter, I videregiver til os, er korrekte. Er der ændret i dem, er det
dokumentfalsk.

Hvem tegner foreningen og hvordan?
Det kan lette jeres arbejde, hvis I lader det fremgå af vedtægterne, hvem
der kan tegne foreningen og hvordan. Hvem har eksempelvis disponeringsret til foreningens netbank, konti og kort?
Nævner I ikke noget om dette i foreningens vedtægter, skal alle i bestyrelsen skrive under på fuldmagter.

Fire øjne ser bedre end to
Det er en god idé at være to bestyrelsesmedlemmer til at godkende betalinger. Det kan I for eksempel praktisere ved, at den ene lægger fakturaer
til betaling, og den anden godkender i netbank. Derved minimerer I risikoen
for mandatsvig, ligesom det er en fordel, at mindst to af jer er inde i
foreningens økonomi – og ingen sidder med ansvaret alene.
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Hvad nu hvis …
I som forening ønsker mere end én konto?
Nogle foreninger har brug for mere end én konto, og det kan vi selvfølgelig
hjælpe jer med. Der er et årligt gebyr pr. konto.

I som forening ønsker at investere eller optage lån?
Hvis foreningen vil investere nogle af sine midler, optage lån eller kreditter
til den daglige drift, forudsætter det, at det i præcise formuleringer fremgår
af vedtægterne, under hvilke betingelser det må ske. Det er for eksempel
også relevant, hvis foreningen ønsker at investere i garantkapital.

I som forening har brug for netbankforsikring?
Hvis I vælger Netbank Forening+, får I tilknyttet en netbankforsikring.
Bemærk, at den kun dækker, hvis computeren alene anvendes til foreningens
aktiviteter.

Som kunde hos os er foreningen
dækket af Garantiformuen.
Det betyder, at i tilfælde af vores
konkurs, dækker Garantiformuen
op til et beløb, der svarer til
100.000 euro – det vil sige cirka
750.000 kroner.

sparkron.dk
0421

50-62.38

