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Kontobevis	  
Härmed intygar jag,   

o Namn: ___________________ 

o Befattning (Ordförande/Rektor/Revisor): ___________________ 

o Skola: ___________________ 

o Elevkår/Elevråd: ___________________ 

• att nedanstående uppgifter om kontonummer alternativt plus- eller bankgiro 

tillhör dess namngivna kontoinnehavare. 

• att pengar som, av Sveriges Elevkårer, sätts in på detta konto oavkortat 

tillfaller elevkåren eller elevrådet på angiven skola. 

 
 
___________________ 
Kontoinnehavare:  
(Namn vid personkonto, organisation/elevkår/kommun/stad vid organisationskonto/bankgiro) 
 
 
___________________ 
Bankkonto/Plusgiro/Bankgiro 
(Om man har personkonto krävs bifogat Kontointyg1) 
 
 
Meddelande för inbetalning: ”Medlemsbidrag Sveriges Elevkårer” 
Om annat meddelande krävs (för stad/kommun):___________________ 
 
 
 
________________ 
Ort och Datum 
 
 
 
________________ 
Signatur 
 
________________ 
Namnförtydligande

                                                   
1 Kontointyget skall verifiera följande: Kontonummer och Clearingnummer, Namn, Datum och Bank 
(ex. SEB/Swedbank). Intyget kan vara ifrån banken, men vi godkänner även printscreens (läsbara). 
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Exempel	  –	  Kontobevis	  &	  Kontointyg	  
Sveriges	  Elevråd	  vill	  ha	  följande	  information	  från	  Elevkårer	  och	  Elevråd	  för	  
utbetalande	  av	  medlemsbidrag.	  Denna	  information	  måste	  skickas	  till	  
ebas@sverigeselevkarer.se	  senast	  31	  december,	  för	  att	  kunna	  få	  medlemsbidraget	  
följande	  vår.	  
	  

1.	  Kontobevis	  –	  Ska	  signeras	  av	  ansvarig	  för	  elevkårens	  bankkonto.	  Detta	  kan	  
exempelvis	  vara	  en	  styrelsemedlem	  eller	  rektor/ansvarig	  lärare	  för	  skolan.	  Se	  
mallen	  för	  kontobevis	  och	  nedan	  för	  exempel.	  
2.	  Kontointyg	  –	  Dokument	  som	  verifierar	  bankkonto.	  Se	  exempel	  längre	  ner.	  

Exempel	  
Kontobevis:
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Kontointyg: 
Ett kontointyg kan vara ett officiellt intyg från banken eller en printscreen från ens 
internetbank eller en inskannad kopia eller fotografering av avtalet vid tecknande av 
bankkontot. 
 
Våra krav kring detta är att det måste vara läsbart och innehålla följande: 

• Vilken Bank 
• Namn på privatperson eller organisation 
• Kontonummer innehållandes clearing nummer och kontonummer 
• Datum 

Exempel: 
 

 
 
 
Ovan ser ni ett exempel där följande information går att se: 

• Bank: Swedbank 
• Kontoinnehavare och namn (Tex er elevkår) 
• Clearing nummer (8327-9) och kontonummer (914 535 884-3) 
• Datum: 2014-10-28 

 
Vid personkonto skall givetvis namnet, kontonumret och clearing nummer 
överensstämma med kontobeviset.	  


