
Bankkonto 
Det finns tre sätt som föreningar inom Unga Drogförebyggare kan ha ett bank-
konto på: Privat, genom Unga Drogförebyggare och med hjälp av sin skola.  

Hur man får in pengar 
Föreningar hos Unga Drogförebyggare får pengar från oss. Pengarna betalas 
sedan ut till något av era bankkonton. Som förening som har ett bankkonto privat 
ansvarar ni själva för att bokföra allt pengar: både vilka pengar ni har fått och 
vilka pengar ni har använt för att köpa saker till föreningen.  

Vissa föreningar tycker att det är smidigt att använda sitt privata bankkonto. 
Det är okej för oss, men kom ihåg att det gör att pengarna blir bundna till den 
specifika personen som äger bankkontot. Tänk igenom vad som skulle hända 
om personen skulle gå ur föreningen, exempelvis.  

Ansvarig över bankkontot 
När man har pengar på ett bankkonto är det viktigt att det finns någon eller 
några personer som är ansvariga över det. På så sätt har någon ansvar över att 
pengarna används som de ska och att bokföringen görs på rätt sätt. Det kan 
exempelvis handla om att vara ansvarig över att ha kontakt med Unga Drog-
förebyggare för att få tillgång till föreningens pengar, eller att skicka in kvitton.  

Ta hjälp av Unga Drogförebyggare 
Som förening i Unga Drogförebyggare kan ni ha era föreningspengar på ett 
konto hos organisationen. Fördelen med det är att ni inte behöver skapa ett 
eget bankkonto, och ni slipper dessutom göra bokföring själva - vi sköter allt 
åt er.  
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Allt ni behöver göra är att ta kontakt med info@ungadrogforebyggare.se och 
berätta att ni vill starta ett konto hos oss. När ni vill få tillgång till pengarna kon-
taktar ni oss och berättar vad ni ska göra och hur mycket pengar ni behöver. 
Kom ihåg att skicka in kvitton på sådant ni köpt, annars kan vi inte göra bok-
föringen.  

Kolla vad skolan kan hjälpa till med 
Ibland kan skolan hjälpa till genom att ha ett bankkonto hos sig. Kolla med er 
skola och se hur de kan hjälpa er. 

 


