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Information från Svensk Insamlingskontroll
Frågor med anledning av spridningen av coronavirus
Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus har vi fått många frågor
från organisationer om hur vi ställer oss till att årsmötet skjuts upp för att minska risken för
smitta. Den ekonomiska rapporteringen till oss är inte beroende av att årsmötet har antagit
årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet. frågan om när årsmöte ska hållas är
något som regleras i organisationens egna stadgar och bör diskuteras med revisorn.
Vi får också frågor om årsredovisningen kan signeras digitalt och om styrelsemöten kan
hållas via Skype, Teams eller liknande. Vi godkänner liksom Bolagsverket elektronisk
signering av årsredovisningar och protokoll samt ser positivt på digitala lösningar för att
genomföra möten.
Sista dag för att skicka in rapportpaketet för 2019
Den 31 maj 2020 är det sista dag för organisationer med kalenderår som räkenskapsår att
skicka in rapportpaketet till oss. För övriga gäller att rapportpaketet ska skickas in senast fern
månader efter räkenskapsårets slut.
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaket för 2019 finns att hämta på vår
hemsida under fliken Redovisning.
Rapportpaketet kan skickas digitalt till redovisningå)insamlinskontroll .se
eller med vanlig post. Rekommenderade brev hämtas inte ut.
Informationsseminarium
Fredagen den 16 oktober 2020 kommer vi att hålla vårt årliga informationsseminarium på
Bonnierhuset. Vi följer utvecklingen av situationen med spridning i samhället och hur det
påverkar möjligheterna att genomföra mötet. Inbjudan med program kommer att skickas ut i
början av hösten.
Ny information på hemsidan
90-kontot som kvalitetsstämpel har funnits i mer än 75 år. Det finns många organisationer
som haft 90-konto under lång tid och ett antal organisationer har varit med ända sedan 1944.
På vår hemsida under fliken 90-konto finns nu information om vilket år organisationen
öppnade sitt 90-konto.
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storgatan 19, Box 55961, 102 16 Stockholm Telefon 08-783 80 60
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Ändringsanmälan
När årsmötet hållits för val av nya ledamöter, suppleanter, firmatecknare och revisorer ska en
ändringsanmälan göras, se 17 § andra stycket i föreskrifierna för 90-konto. Blanketten
ändringsanmälan ska skrivas under av samtliga nyvalda och finns att hämta på hemsidan
under fliken Ansökan/Blanketter.
Kontaktperson
Du som har fått detta brev är anrnäld 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 flirns också att hämta på vår hemsida under liken
Aktuellt. Kom ihåg att anmäla byte av kontaktperson då det också förekommer att vi skickar
information via e-post.
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