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Kontanthantering – ett problem
2014 svarade vi på en remiss från Länsstyrelsen Kronoberg gällande
”Kontantproblematiken ur föreningsperspektivet” detta svar gäller än på
samtliga punkter. Läs hela remissvaret klicka här och ladda ned pdf fil. .
När vi är ute och träffar våra medlemsföreningar får vi detta svart på vitt hela tiden.
Senaste mötet med Bergs Sockenråd, valde vi att testa en annan väg.
Vår ledamot, Gunnar Petersson har således kontaktat samtliga banker för att få höra hur
respektive bank arbetar för att underlätta kontanthanteringen.
Först ut är ICA Banken och Sparbanken Eken.
Givetvis hoppas vi på att fler banker väljer att ge oss deras presentation för hur de bäst
underlättar kontanthanteringen för våra föreningar.

Kontanthantering via ICA banken.
Vi har varit i kontakt med ICA banken Andreas Carlberg som meddelar följande sammanfattning av vad ICA Banken erbjuder till privatpersoner. Till företag och föreningar erbjuder
man inga tjänster förutom kontantuttag i uttagsautomat med annat kort än ICA –kort.
Bank och försäkringstjänster till privatpersoner
(Konto, kort, fond, bolån, blancolån, försäkringar)
Insättning i ICA butik för privatpersoner med något av ICA Bankens kort.
Max 8000SEK per 30 dagar.
Uttag i ICA butik med 3000SEK per tillfälle (I mån av kontanter i butiken)
Uttag i ICA Butik med 2000SEK per tillfälle för bankkortskunder (Ej kreditkort)
från Swedbank, Länsförsäkringar och Handelsbanken (I mån av kontanter i butiken)
Uttag i ca 500 stycken ICA Banken uttagsautomater (Alla MasterCard/VISA kort
accepteras för uttag).
Vid samtal med Andreas framkommer att bakom deras ställningstagande ligger den allt
hårdare lagstiftningen i syfte att förhindra penningtvätt.
Det finns 34 ICA affärer inom länet.
Vissa av dessa har även uttagsautomat.
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Om Sparbanken Eken
Sparbanken Eken är en lokalt förankrad bank med kontor i Delary, Grimslöv, Långasjö, Ryd,
Åryd och Älmeboda. Vi arbetar efter visionen att driva bygdens utveckling genom att hjälpa
människor att förverkliga idéer och en aktiv samhällsnärvaro. Det som gör vår bank unik är att
ägandet är lokalt genom sex ägarstiftelser som ger tillbaka en del av vinsten till bland annat
föreningsliv, idrott och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt
verksamhetsområde. Har du idéer till projekt som skulle skapa tillväxt och god
samhällsutveckling? Läs mer på: www.sparbankeneken.se/agarstiftelserna/ansokan/

Våra tjänster
Sparbanken Eken är en fristående bank som erbjuder ett komplett utbud av banktjänster.
Insättning och uttag av kontanter samt myntuppräkning på konto är fn kostnadsfritt för kunder i
banken. Insättning och uttag av kontanter på annan bank utförs ej. Via ett serviceboxavtal finns
möjlighet att göra kontantinsättningar i särskild avsedd kassett/påse. Internetbanken är fn
kostnadsfri. Tilläggstjänster som bankgiro kostar fn 250 kr/år och MasterCard fn 350 kr/år.
Swish kostar 1,50 kr per mottagen betalning. Det finns det möjlighet att låna en Babs-terminal
för kortbetalningar vid ex en föreningsaktivitet.
Sedvanlig kreditbedömning görs vid kreditförfrågningar.

Att bli föreningskund i Sparbanken Eken
Föreningen ska ha ett giltigt organisations- eller registreringsnummer för att bli kund i banken.
Föreningen utser vem eller vilka som ska företräda föreningen samt vilka handlingar som den
eller de personerna får utföra för bankens räkning. Beslutet fattas av styrelsen eller årsmötet
enligt vad som angivits i föreningens stadgar. Om flera personer utses måste man ange om de ska
företräda föreningen gemensamt, två i förening eller var för sig. Beslut är att betrakta som en
”fullmakt” och banken kontrollerar därför att de som har beslutat att utse företrädaren och att ge
denne ”fullmakt” har behörighet till detta. Styrelsebeslut kontrolleras mot årsmötesprotokoll (två
senaste åren utvisande vilka styrelseledamöter som valts) samt föreningens stadgar.
Observera att beslut om utsedd företrädare gäller tills det i protokoll återkallas av föreningen och
lämnats till banken.

