LOKALAVDELNINGENS
EKONOMI
Alla lokalavdelningar är en egen juridisk förening och som förening är det
vanligt att ha en egen ekonomi, det vill säga att själv tar ansvar för sina
intäkter och kostnader. I Svenska Kyrkans Ungas fall finns många av lokalavdelningarna i en församling. Det kan göra att lokalavdelningen får hjälp
att sköta sin ekonomi eller blir sponsrade och inte har några egna utgifter.
Det finns alltså flera olika sätt att lösa hur lokalavdelningsens pengar tas
omhand och nedan beskrivs några olika varianter på lösningar.
Välj ett av förslagen, eller hitta på ett helt eget, beroende på vad som passar
bäst i just er lokalavdelning!
EGEN EKONOMI
Lokalavdelningen beslutar själva och sköter sin egen ekonomi utan insyn från till exempel
församlingen. Vid årsmötet väljer lokalavdelningen
•
en av medlemmarna som kassör (som sköter bokföringen).
•
en räkenskapsrevisor (som granskar kassören).
•
en firmatecknare (som har möjlighet att ta ut pengar från banken i lokalavdelningens
namn). Kan vara kassören ensam eller tillsammans med någon annan medlem/vuxen
medlem. Om det ska vara en eller två personer beslutar årsmötet. Det kan bero på hur
mycket pengar lokalavdelningen har.
EGEN EKONOMI MED HJÄLP AV FÖRSAMLINGEN
Lokalavdelningen beslutar själva allt kring sin ekonomi, men får hjälp av till exempel församlingen
att sköta bokföring och kontakt med banken. Vid årsmötet väljer lokalavdelningen
•
en kassaförvaltare (som sköter bokföringen). Har församlingen upplåtit arbetstid i någons
tjänst att göra detta vill de säkert vara med och säga vem det är som är valbar och årsmötets beslut blir en bekräftelse på att denna person har fått detta ansvar av lokalavdel
ningen. Det kan vara en församlingspedagog som arbetar nära lokalavdelningen eller
någon som arbetar med församlingens ekonomi.
•
en räkenskapsrevisor (som granskar kassaförvaltaren).
•
en firmatecknare (som har möjlighet att ta ut pengar från banken i lokalavdelningens
namn). Det kan vara kassaförvaltaren ensam eller tillsammans med en medlem. Om det
ska vara en eller två personer beslutas på lokalavdelningens årsmöte. Det kan bero på hur
mycket pengar lokalavdelningen har.
INGEN EGEN EKONOMI UNDANTAGET LOKALAVDELNINGSBIDRAGET
Församlingen sponsrar verksamheten genom att ta alla kostnader. Det finns dock intäkter som
aldrig kan försvinna in i församlingens budget och bokslut. Främst gäller det lokalavdelningsbidraget som betalas ut till alla aktiva lokalavdelningar. Om lokalavdelningen inte använder
pengarna under det år som de har fått pengarna utbetalda måste de ändå sparas så att lokalavdelningen kan använda dem i framtiden. Detta bidrag kan aldrig användas till församlingsverksamhet.

ANDRA KOMBINATIONER
Det finns naturligtvis möjlighet för lokalavdelningen att besluta om en annan kombination som
funkar i den specifika lokalavdelningen.
ÖVRIGT
Lokalavdelningsbidrag
Alla aktiva lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga får ett lokalavdelningsbidrag och behöver
därför på Medlemssidorna ange ett bank- eller plusgirokonto dit pengarna betalas ut.
Organisationsnummer
Om lokalavdelningen vill öppna ett eget bankkonto behöver den ha ett organisationsnummer.
För att få det görs en ansökan hos Skatteverket. På deras hemsida (www.skatteverket.se) finns en
blankett att fylla i, bra information om vad som ska ingå i ansökan, vilka bilagor som ska bifogas
och information var ansökan ska skickas. Ett av kraven för att få ett organisationsnummer är att
föreningen har en styrelse. Eftersom inte alla lokalavdelningar har valt att ha det, kan det ibland
uppstå problem vid ansökan. Om ni stöter på problem kan ni få hjälp av förbundskansliet.
Organisationsnumret ska inte förväxlas med lokalavdelningsnumret. Det är ett nummer som
lokalavdelningen får när den är antagen av förbundsstyrelsen.
Deklaration
Föreningar som har ett organisationsnummer får automatiskt en deklarationsblankett en gång
om året. De allra flesta lokalavdelningarna behöver inte deklarera utan kan istället ansöka om
befrielse. Blanketten ”Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift SKV 2501” finns på
Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) Befrielsen gäller sedan i fem år.

I ”Rollfördelning” kan du bland annat läsa mer om vad en kassör/kassaförvaltare gör.

