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SVENSK
IN SAM LINGS
KONTROLL

Stockholm i mars 2017

Till 90—kontoinnehavare och
revisorer

information från Svensk Insamlingskontroll
Viktiga datum att komma ihåg för 2017
Den 31 incij2Ol7ska alla organisationer som under 2016 haft 90-konto och har kalenderår
som räkenskapsär lämna sin redovisning till Svensk Insamlingskontroll. för övriga gäller att
redovisningen ska lämnas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut. För nya
organisationer anges i respektive beslut när redovisning ska lämnas.
Eventuella frägor rörande redovisningen kan ställas till controller Tommy Jonsson,
tfri 08-783 $0 63 eller e-post tjinsam1ingskontroll.se.

Samtliga handlingar ska sändas till
Svensk Insamlingskontroll
Box 55 961
102 16 Stockholm
Rekommenderade brev löses inte ut och kommer att gå tillbaka till avsändaren.
Observera att Svensk Insamlingskontroll inte skickar ut någon ytterligare påminnelse.
De;, 20 oktober 2017 kommer vi att hålla Svensk Insamlingskontrolls ärliga
informationsseminarium. Inbjudan kommer att skickas ut i början av hösten.

Ovrigt
• Vi har nu uppdaterat vår hernsida med information om 90-kontoinnehavarnas Swish
och SMS-nummer. Vi ber er som ännu inte har skickat in era Swish- och SMS
nummer att skicka dessa till info,insam1ingskontro1Lse. för att vi ska lägga ctt ert
Swish-nurnmer på vår hemsida ska det vara samma nummer som ert 90-konto. För
ytterligare information om Swish se wv.getswish.se samt hos respektive bank.
Villkoren för Swish skiljer sig ät mellan de anknutna bankerna dä varje bank själv
utformar sin prissättning.
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•

Ändringar av stadgar/föresktifter, styrelsesammansiillning, tirmatecknare,
kontaktuppgifter eller byte av revisor ska omedelbart anmälas till Svensk
Insamlingskontroll. Notera att nytt/utökat ändamftl kräver Svensk Insamlingskontrolls
godkännande innan det flir marknadsFöras och att insamlade medel inte tllr användas
till annat ändamLll än det som godkänts av Svensk Insamlingskontroll.

•

Du som har fätt detta brev a anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos
oss som organisationens revisor. Du ansvarar fo att sprida informationen i detta brev
till de personer inom organisationen som berörs. Brevet finns ockst att hämta pLi vär
hemsida under liken Aktuellt.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskoittrott

1c
Lena I-Iörnblad
Kanslichef

