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SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL

Stockholm i januari 2019

Till 90-kontoinnehavare och
revisorer

Information från Svensk Insamlingskontroll
Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Du ansvarar för att sprida informationen i detta brev till de personer

inom organisationen som berörs. Brevet finns också att hämta på vår hemsida under liken
Aktuellt.
Ny ordförande i styrelsen
Vi är glada att presentera Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen som
valts till ny ordförande i Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Vi passar också på att tacka
Nils Dexe för hans insatser under sina många år som ordförande.
Anvisningar till rapportpaketet för 2018
Enligt 13 § i föreskrifterna för 90-konto ska räkenskapshandlingarna skickas in till Svensk
Insamlingskontroll senastfem månader efter räkenskapsårets slut, vilket innebär senast
den 31 maj 2019 för organisationer som har kalenderår som verksamhetsår.
Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för 2018 och uppdaterade anvisningar finns att
hämta på www.insamlingskontroll.se under liken Redovisning.
från och med 2019 finns möjligheten att skicka rapportpaketet i digital form. Handlingarna
ska då skickas till e-postadressen redovisninginsamlingskontroll.se, se vidare i
anvisningarna till rapportpaketet. Det går också bra att skicka handlingarna i vanlig ordning
per post. Rekommenderade brev löses inte ut och kommer att gå tillbaka till avsändaren.
Ni som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands ska varje år tillsammans med
rapportpaketet bifoga en förteckning över dessa organisationer. förteckningen ska avse
rapporterat räkenskapsår. Blanketten mottagande organisationer och anvisningar till hur den
ska fyllas i finns att hämta på vår hemsida under fliken AnsökanlBlanketter.
Årsavgift för 2019
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har beslutat att beräkningen av årsavgiften är oförändrad
för 2019. För mer information om årsavgiften se vår hemsida under fliken Regler. Avgiften
för att öppna ytterligare 90-konton har sänkts till 1 000 kr.
Förändringar i föreskrifterna för 90-konto
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har beslutat om vissa förtydliganden i föreskrifterna för
90-konto. En kommentar har lagts till 6 § för att tydliggöra att 90-kontoinnehavare (Kl) vid
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anlitande av insamlingsföretag ska se till att det finns rutiner för att säkerställa att insamlade
medel sätts in direkt på 90-kontot eller hålls avskilda på klientmedelskonto för att regelbundet
föras över till Kl. Villkoren ska dokumenteras i skriftligt avtal. Sedan tidigare gäller enligt
11 § femte stycket i föreskrifterna att dessa avtal ska fdr information översändas till Svensk
Insamlingskontroll. Föreskrifterna finns att hämta på hemsidan under liken Regler.
Ändringsanmälan
Enligt 17 § andra stycket i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska 90-kontoinnehavare
omedelbart anmäla alla ändringar till oss. Blanketten för ändringsanmälan finns att hämta
under fliken Ansökan/Blanketter. Underskrivet protokoll som styrker vidtagna val och
ändringar (årsmötesprotokoll och konstituerande styrelseprotokoll eller motsvarande), samt
kreditupplysningar för samtliga nyvalda ledamöter och/eller suppleanter ska inges
tillsammans med ändringsanmälan. Kreditupplysningen ska inhämtas av ett företag som fått
godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se
www.datainspektionen.se. Den ska vara daterad och får inte vara äldre än fyra veckor.
Anmälan ska skrivas under av de ledamöter, suppleanter, firmatecknare och revisorer som är
nyvalda. Adress- och namnändring samt nya firmatecknare ska även omedelbart anmälas till
Plusgirot hos Nordea och er bank.
Observera att även ändrade kontaktuppgifter för revisorer ska anmälas till oss.
Ovrigt
• Uppdaterade anvisningar för revisorer hittar ni under fliken Regler.
•

Sedan 1 april 2012 gäller enligt 7 § i föreskrifterna för 90-konto att era stadgar eller
stiftelseurkund samt senaste årsredovisning ska finnas på er hemsida. Ni som inte redan
har gjort det ska snarast uppdatera er hemsida med dokumenten.

•

Vi har påbörjat ett projekt för granskning av intern kontroll hos organisationer med
mottagare utomlands. Sammanfattningsvis visar granskningen att den interna kontrollen
är god hos organisationerna men förbättringar kan göras vad gäller plan för krishantering
och riskanalys. Attestregler, arbetsordning och jävspolicy kan utvecklas i några fall.
Projekt kommer att pågå fortlöpande och berörda organisationen informeras.

•

Swish-numret ska vara samma som ert 90-konto och sms-numret ska vara i serien
72 900-72 999 för att vi ska publicera det på vår hemsida. För att skaffa ett Swish
nummer se www.getswish.se eller hos respektive bank. Om ni har avslutat sms-nummer
ska det anmälas till oss så att vi kan ta bort det från vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamtingskontrott
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Lena Hömblad
Kanslichef

