
Instruktion för föreningar som idag har bankkonto hos Nordea via Sverok

Sverok kommer att behöva avveckla alla föreningskonton hos Nordea. För föreningar som har sådana 
konton finns tre olika alternativ:
 

1. Öppna ett nytt föreningskonto i valfri bank
2. Använda ett privatkonto för hantering av föreningens pengar - bara för föreningar som får 

mindre än 3000 kr i bidrag per år från Sverok
3. Avstå från att öppna ett nytt konto - ni kan inte ta emot bidrag från Sverok

Nedan beskrivs alternativen mer i detalj. Har ni frågor eller behöver hjälp? 
Maila till nordeakonto@sverok.se!

Öppna ett nytt föreningskonto i valfri bank

För att öppna ett nytt bankkonto kontaktar ni valfri bank. Olika banker har lite olika rutiner, men den 
bank ni väljer hjälper er. Gör så här:
 

1. Kontakta en bank och öppna ett konto.
2. För över de eventuella pengar som finns på ert Nordeakonto till det nya kontot*. 
3. Logga in i eBas och ange ert nya bankkontonummer. Detta är för att vi ska veta vart vi fort-

sättningsvis ska betala ut föreningsbidraget.
4. Se till att informationen om er styrelse är uppdaterad i eBas. Det gör ni genom att fylla i års-

mötesrapporten.
5. Maila till nordeakonto@sverok.se och tala om att alla ovanstående punkter är klara. Bifoga i 

detta mail ett bevis för att kontot ni öppnat inte är ett privatkonto utan kopplat till förening-
en. Ett sådant bevis kan till exempel vara ett kontobevis, eller en skärmdump från er internet-
bank där kontonummer och namn på kontoinnehavaren (föreningen) syns. Så fort vi får detta 
meddelande ser vi till att ert Nordeakonto avslutas.

* Om ni inte har tillgång till Nordeakontot, och därför inte kan genomföra steg 2, så kan vi på förbundskansliet hjälpa till med 

överföringen. Säg till i så fall när ni kommit så långt, så löser vi det tillsammans.

Har ni frågor eller behöver hjälp? Maila till nordeakonto@sverok.se!

Använda ett privatkonto för hantering av föreningens pengar

Föreningar som får 3 000 kr eller mindre per år i föreningsbidrag från Sverok har möjlighet att under 
en begränsad tid använda ett privatkonto som föreningskonto. Gör så här: 



1. Låt en person i styrelsen (föreslagsvis kassören) öppna ett nytt bankkonto i sitt eget namn. 
2. För över de eventuella pengar som finns på ert Nordeakonto till det nya kontot*. 
3. Logga in i eBas och ange ert nya bankkontonummer. Detta är för att vi ska veta vart vi fortsätt-

ningsvis ska betala ut föreningsbidraget.
4. Se till att informationen om er styrelse är uppdaterad i eBas. Det gör ni genom att fylla i årsmötes-

rapporten.
5. Maila till nordeakonto@sverok.se och tala om att alla ovanstående punkter är klara. Bifoga i detta 

mail bevis för vem ert nya bankkonto tillhör och att denna person är ansvarig i föreningen. Det gör 
ni genom att skicka ett kontobevis, samt en kopia på giltig legitimation. Så fort vi får detta medde-
lande ser vi till att ert Nordeakonto avslutas.

* Om ni inte har tillgång till Nordeakontot, och därför inte kan genomföra steg 2, så kan vi på förbundskansliet hjälpa till med 

överföringen. Säg till i så fall när ni kommit så långt, så löser vi det tillsammans.

Har ni frågor eller behöver hjälp? Maila till nordeakonto@sverok.se!

Avstå från att öppna ett nytt konto

Om ni vill avsluta ert konto behöver ni först se till att det inte finns några pengar kvar där. Har ni peng-
ar kvar på kontot kan ni göra något av följande:

• Använda dem i er verksamhet och/eller
• Föra över dem till en handkassa

När ni har tömt ert konto skickar ni ett mail till nordeakonto@sverok.se där ni berättar att ert konto 
är tomt, att ni inte kommer att öppna något nytt konto för föreningen och att ni vill avsluta ert konto. 
Skriv i mailet vilken förening ni representerar (föreningens namn och F-ID, samt kontonummer).

Vissa föreningar har valt att ge kvarvarande pengar på kontot till Sverok. Det går bra att göra så för 
den som vill. Skriv i så fall i mailet att det finns pengar kvar på kontot och att dessa pengar ska tillfalla 
Sverok.

Har ni frågor eller behöver hjälp? Maila till nordeakonto@sverok.se!


