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Uppstart av ny förening – Ekonomi (sid 1-4) 

Frågeformulär 
och fullmakter 

inkommer efter 
uppstartsmöte 
med styrelsen 

Kundkort skapas 
för föreningen 

och uppdateras 
med information 

från 
frågeformuläret 

Skattefullmakt 
skannas och 
arkiveras  i 

föreningens 
mapp samt 

skickas med post 
till Skatteverket 

samt 
adressändra hos 

SKV samt 
Bolagsverket 

Kontrollera att 
förvaltarfullmakt 

finns skannad och 
arkiverad 

Har kunden  
klientmedels-

konto 

Styrelsen skriver 
på bankfullmakt 

Styrelsen Styrelsen 

Skatteverket 
Bolagsverket 

Styrelsen 
öppnar nytt 

Bankgiro 

Styrelsen 
öppnar nytt 
konto och 
Bankgiro 

Och pengar 
förs över till 
nya kontot 

Styrelsen 

Nej 

Ja 
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Uppstart av ny förening – Ekonomi (sid 2-4) 

Kontakt tas med 
tidigare 

förvaltare för att 
begära 

information * se 
rutin 

Registrera 
inkommen 

information i 
Hero och i 
Kundkortet 

Skanna och 
arkivera 

föreningens 
försäkringsbrev 

Registrerings-
beviset 

skannas och 
arkiveras i 

föreningens 
mapp 

Tidigare 
förvaltare 

Hämta in nästa 
års budget från 

tidigare 
förvaltare eller 

styrelsen 

Styrelsen 

Tidigare 
förvaltare 

Kontoplan skickas 
till föreningen 
samt möte 3 

bokas 

Styrelsen 
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Uppstart av ny förening – Ekonomi (sid 3-4) 

Läs in  nästa års 
budget i Hero 

Kontakta 
föreningens 

leverantörer och 
meddela ny 

adress 

Hämta in 
attestinformation 

från styrelsen 

Skapa användare 
i Sune och Hero 
för ekonomisk 

förvaltning 

Meddela 
styrelsen 

användar-
uppgifter och 

instruktioner  för 
Sune 

Styrelsen 

Leverantörer 

Styrelsen 

Compello 

Registrera kunden 
för e-faktura in 
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Uppstart av ny förening – Ekonomi (sid 4-4) 

Läs in 
informationen i 

Hero 

Stäm av BR och 
RR på kontonivå 
samt eventuell 

handkassa 

Styrelsen 

Pärmar med 
ekonomiska 

underlag 
inkommer från 

tidigare 
förvaltare, 
revisor och 
styrelsen 

Styrelsen 

Tidigare 
förvaltare och 
föreningens 

revisor 

Efter förenings-
stämman ta in 
föregående års 

ekonomiska 
information från 

tidigare 
förvaltare 

Tidigare 
förvaltare 


