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Proposition ang̊aende organisationsnummer och eget bankkonto

Vid D-Chips senaste föreningsmöte, HTM 27/11-14, ålades styrelsen att utreda om D-Chip bör
ansöka om ett eget bankkonto. För närvarande har D-Chip ett eget konto hos D-sektionen, n̊agot
som i stort fungerar bra men bland annat begränsar v̊ara möjligheter att ta emot bankgiroinbe-
talningar fr̊an företag.

För att D-Chip ska kunna ansöka om ett eget konto hos en bank krävs det att föreningen har ett
organisationsnummer. Organisationsnumret används vid kontakt med bland annat myndigheter.
Om D-Chip väljer att skaffa ett organisationsnummer kommer v̊ar kontakt med externa parter
g̊a genom D-sektionen i lägre utsträckning än vad som är fallet idag. I praktiken ligger skillnaden
främst i att vi har en egen relation till banken, men även att v̊ar omsättning inte längre kommer
vara en del av D-sektionens omsättning. Därmed är det ännu viktigare än i dagsläget att v̊ar
omsättning följer de krav som ställs p̊a en ideell förening.

Ett eget organisationsnummer innebär ocks̊a att vi blir mer oberoende fr̊an D-sektionen, p̊a
gott och ont. Med ett eget organisationsnummer har vi möjlighet att ha en fungerande verksamhet
även utan att ligga under sektionen. Med det sagt vill D-Chip givetvis även fortsatt vara en del av
sektionen och det är viktigt att vi arbetar gemensamt med sektionen mot m̊al som gynnar samtliga
studenter vid C- och D-programmet.

Ett eget bankkonto innebär ocks̊a höjda utgifter. D-sektionen tar inte ut n̊agon avgift för v̊art
konto hos dem, men om vi istället väljer att själva ha ett konto hos banken kommer vi behöva
betala en avgift för detta (i dagsläget 600kr/̊ar). Styrelsen bedömmer dock att det är ett l̊agt pris
att betala d̊a v̊ara intäkter fr̊an spons l̊angt överstiger kostnaden för ett konto och ett eget konto
b̊ade kommer underlätta vid fakturering och f̊a föreningen att framst̊a som mer seriös.

Styrelsen yrkar att föreningsmötet m̊a besluta

att uppdra åt styrelsen att ansöka om ett organisationsnummer.

att uppdra åt styrelsen att ta ansöka om ett eget bankkonto för föreningen.

att omdisponera 600kr fr̊an 8190 (Övrigt) till 6501 (bankavgifter).

För styrelsen

Filippa de Laval
Ekonomiansvarig 2014
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