Erbjudande från Swedbank till Socialdemokraternas föreningar – att tänka på inför årsmötet
Som tidigare informerats har Swedbank och Socialdemokraterna kommit överens om ett erbjudande
till partiets föreningar. Baspaketet innehåller bankkonto, Internetbank, telefonbank och möjlighet att
ta emot Swish, och det kommer också finnas möjlighet att välja ett antal tillvalstjänster. Mer
information om tjänsterna finns nedan.
Vi återkommer med blanketter för att ansöka om att bli kund i Swedbank. Det viktigaste initialt är att
övergången till Swedbank sker så smidigt som möjligt, och då finns det ett antal saker att tänka på
vid utformande av årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte.
De senaste åren har det skett ett antal regelförändringar med syfte att motverka penningtvätt,
terroristfinansiering, korruption m m. Banker måste bl a samla in ett antal uppgifter och
dokumentera dessa för att kunna visa att de känner sin kund och förstår kundens verksamhet.
Reglerna gäller alla, även om det inte finns någon anledning att misstänka penningtvätt etc. För
föreningar innebär det bl a att banken måste förvissa sig om identitet på föreningarnas företrädare.
I föreningens årsmötesprotokoll måste föreningens namn och organisationsnummer framgå
tydligt, samt personnummer på den person som valts till ordförande.
I protokoll från konstituerande styrelsemöte, eller i annat protokoll med beslut om vem eller vilka
som får företräda föreningen, ska det – förutom namn och organisationsnummer på föreningen –
tydligt framgå vilka, med namn och personnummer, som utses att vara företrädare gentemot
banken. Det ska också tydligt framgå om personerna företräder föreningen var för sig eller två i
förening. Förslag på beslutsformulering:
§ X Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB
Styrelsen beslutar att följande person/personer får:
 Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare
 Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell
förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som
fullmaktsgivare
 Företräda enligt ovan var för sig eller två i förening (Obs! ta bort det alternativ som
inte gäller)
Ange namn och personnummer på samtliga företrädare.
§ Y Beslut om användare av Swedbanks internetbank
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks
internetbank. (Behörigheter specificeras i blanketten Ansökan ideell förening)
Ange namn och personnummer på samtliga företrädare.

Den som har frågor är hjärtligt välkommen att kontakta socialdemokraterna@swedbank.se

Följande tjänster är kostnadsfria för föreningen
Företagskonto
Företagskonto är ett transaktionskonto som kan användas för föreningens samtliga in- och
utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.
 Kan användas för föreningens samtliga in- och utbetalningar.
 Föreningens pengar finns alltid tillgängliga på kontot.
 Kontot kan kombineras med andra tjänster inom bankens företagsutbud, som
bankgirotjänster, löneutbetalningar, internationella betalningar samt
elektroniska informationstjänster.
För ytterligare information:
https://www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/konton/foretagskonto/index.htm

Internetbanken företag
Gör föreningens bankärenden dygnet runt, över hela världen.





Sköt bankärenden smidigt och säkert
Håll koll på föreningens ekonomi och affärer
Styr vilka personer som kan ta del av föreningens uppgifter
Kommunicera med banken från din dator

För ytterligare information:
https://www.swedbank.se/foretag/digitala-tjanster/kundcenter-foretag/index.htm

Kundcenter Företag
Kundcenter Företag hjälper föreningen dygnet runt, varje dag på 0771-33 44 33. Det här kan
föreningen få hjälp med.





Skaffa ett företagskort, ansluta sig till e-bokföring och göra utlandsbetalningar
Ansöka om lån för investeringar, inköp av maskiner och inventarier
Teckna tjänstepension och försäkringar för dig och dina anställda
Få guidning och support i internetbanken och appen

För ytterligare information:
https://www.swedbank.se/foretag/digitala-tjanster/kundcenter-foretag/index.htm

Swish




Ta betalt enklare! Swish fungerar både i fysiska miljöer, på distans och i
webbutiker och appar. Med Swish sker betalningen från kundens Swish-app till
föreningens konto på ett ögonblick.
Swish är ett smidigt alternativ till kontantbetalningar och ett komplement till
andra betalalternativ.

Det är för er som förening kostnadsfritt att lägga upp Swishtjänster, men en transaktionsavgift på
1,50 kr utgår.
För ytterligare information:
https://www.swedbank.se/foretag/digitala-tjanster/swish/

Tillvalstjänster
Bankkort Business
Du kan betala med kortet både här hemma i Sverige och utomlands. Du kan ta ut pengar i samtliga
uttagsautomater i Sverige och i de flesta automater i utlandet. Kortet accepteras idag på över 32
miljoner inköpsställen och ersätter föreningens handkassa vid så gott som alla tillfällen när du
behöver betala.
 Bankkort Business ersätter föreningens kontanthantering/handkassa vid inköp.
 Kortinnehavaren sparar inköpskvittot från kortköpet och föreningen kan enkelt stämma av
det mot kontoutdraget (internetbanken).
 Flera bankkort Business kan anslutas till samma konto.
 Tydlig administration av korten i internetbanken med
- Möjlighet att beställa och avsluta kort
- Möjlighet att sätta limiter för varje enskilt kort
- Tydligare överblick av alla kortinnehavare och utförda korttransaktioner
Årsavgift: 350 kr
För ytterligare information:
https://www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/foretagskort/alla-foretagskort/bankkortbusiness/index.htm

E-bokföring
Sköt bokföring och fakturering enkelt direkt i internetbanken. Ett komplett bokföringsprogram som
minskar bokförings- och faktureringsarbetet avsevärt eftersom alla händelser plockas direkt från
bankkontot. Dina händelser är alltid uppdaterade och du bokför genom att godkänna färdiga
bokföringsförslag.
 Allting sker online, ingen programvara krävs och ni kan bokföra vart ni vill
 Bokföringsprogrammet är helt integrerat i internetbanken
 Konto och bokföring är alltid avstämda och resultatuppföljningen är enkel
 Fritt antal användare kan läggas till utan extra kostnad
 Bokföringsrådgivning ingår
Månadsavgift: från 169 kr plus moms
För ytterligare information:
https://www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/e-bokforing/index.htm

Utöver dessa tjänster finns naturligtvis hela Swedbanks utbud av tjänster att tillgå vid behov.

