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Teckna firma är ett fint ord för att bestämma vem i företaget som får lov att
skriftligen ingå avtal och gå till banken och ta ut pengar [teckna firma].
___
Wikipedia
”En juridisk person brukar alltid ha regler för vem som får teckna firman, det
vill säga vem som med lagligt bindande verkan får skriva under avtal och
liknande för den juridiska personens räkning. Den som har sådan rätt betecknas firmatecknare”
___
Du beslutar vem eller vilka som ska teckna firma i företagets bolagsordning
eller på företagets konstituerande styrelsemöte.
Firma kan tecknas på lite olika sätt. I ditt protokoll, från ditt konstituerade
styrelsemöte, ska finnas två paragrafer [§], punkter på din agenda. Här följer
några exempel,
§4 - Bankkonto
§5 - Firmateckning
I företagets konstituerade protokoll kan det se ut så här
§4 - Bankonto
Mötet beslutade att öppna bankkonto hos Swedbank.
§5 - Firmateckning
Mötet beslutade att Anna Svensson, 19830429-0542, enskilt tecknar firma.
Det innebär!
Det är enbart är Anna Svensson som ”bestämmer” och får skriva under olika
avtal och ta ut företagets pengar.
----- eller ----§5 - Firmateckning
Mötet beslutade att Anna Svensson, 19880429-0542, och Karl Larsson,
19900211-0433, tecknar firma var och en för sig.
Det innebär!
Det är enbart är Anna Svensson och Karl Larsson som ”bestämmer” och får
skriva under olika avtal och ta ut företagets pengar var och en för sig själv.
----- eller ----§5 - Firmateckning
Mötet beslutade att Michelle Siggehult, 19930625-1763, och Cattis Saari,
19930501-9822, gemensamt tecknar firma.
Det innebär!
Det är är Michelle Siggehult och Cattis Saar som ”bestämmer” och
gemensamt får skriva under olika avtal och ta ut företagets pengar. Om de
går till banken måste båda två vara med. Om de signerar via ”dosor” på företagets internetbank måste båda två signera.
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----- eller ----§5 - Firmateckning
Mötet beslutade att styrelseledamöterna i Arome UF tecknar firma två i
förening.
Anna Svensson
Karl Larsson
Michelle Siggehult
Cattis Saari
Frida Ankarcrona

19830429-0542
19930211-0433
19930625-1763
19930501-9822
19920823-0044

Det innebär!
Att vem som helst av Anna Svensson, Karl Larsson, Michelle Siggehult, Cattis
Saari, Frida Ankarcrona får gemensamt med någon av angivna medarbetare
får skriva under olika avtal och ta ut företagets pengar. Om de går till banken
måste båda två vara med. Om de signerar via ”dosor” på företagets
internetbank måste båda två signera.
----------------Det är inte bra att en ensam person tecknar firma och det är kanske inte
praktiskt hanterbart att hela företaget ska göra det gemensamt. Vi rekommenderar att VD och ekonomichefen gemensamt tecknar firma.
Observera!
Vid betalningar via företagets Internetbank måste de som tecknar firma kvittera elektronisk. Det innebär att alla firmatecknarna måste kvittera med sin
personliga dosa. Transaktionen går inte igenom förrän kvittering är gjord.
Om flera personer tecknar firma innebär det att först ska en person kvittera
med sin dosa och sen ska övriga kvittera med deras egen dosa.
När det inte fungerat
jag har tyvärr varit med om ett antal incidenter som inneburit tråkiga avslut
för några företag. När kommunikationen i ett företag inte fungerar får det oftast ekonomiska konsekvenser.
Utslängda från UF
Personer har missat att kvittera utbetalningen för företagets registreringsavgift till UF. Det innebär att de inte har registrerat sig i tid vilket i sin tur innebär att företaget inte är ett UF-företag och avregistreras.
Inte ställa ut på regionala mässan
Personer har missat att kvittera mässavgiften till regionala mässan. Det innebär att de inte är anmälda till mässan vilket i sin tur innebär utebliven mässförsäljning och andra erfarenheter.
Rutiner
Diskutera alltid företagets ekonomi på varje veckomöte. Be ekonomichefen
visa upp kopior på viktiga betalningar så kvalitetssäkrar företaget att betalningen är ok.
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