Fullmakter för konsulter, bolag eller ideella föreningar
Det bästa sättet är att i förväg skicka in en fullmakt som ger en konsult eller en privatperson möjlighet
att göra ansökningar i ett bolags eller en förenings namn. Det är viktigt att fullmaktsgivaren först har
meddelat den myndighet som tar beslut om stöd att den vill bli registrerad som kund. På detta sätt
kommer den som har fullmakten, redan från början, ha möjlighet att logga in på Mina sidor och där
välja ”En kund, mitt bolag eller någon annan”, som är bolaget, föreningen eller en privatperson.
Om du inte har någon fullmakt när du loggar in i e-tjänsten för ansökan om företagsstöd, projektstöd
eller miljöinvesteringar ska du göra enligt nedan.

Detta gäller för konsulter som ännu inte har någon fullmakt
Konsult

1. Konsulten loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation
2. I ansökan väljer konsulten att ansöka för någon annans räkning.
3. Konsulten fyller i ansökan så mycket som de är överens om och kan slutligen granska och skicka in
ansökan.
4. Konsulten ska också fylla i fullmaktsformuläret och skriva ut det.
5. Fullmaktsgivaren skriver under blanketten. Till detta ska bifogas stämmoprotokoll som styrker att
fullmaktsgivaren har rätt att teckna i föreningens namn. Om det är flera i förening som har rätt att
teckna i föreningens namn ska samtliga skriva under blanketten.
När fullmakten är registrerad och godkänd av Jordbruksverket kommer konsulten att se föreningens
namn under ”En kund, mitt bolag eller någon annan” när den loggar i på Mina sidor. Innan fullmakten
är godkänd kommer ansökan att ligga under ”Mig själv”. När ansökan ligger under ”Mig själv” går det
fortfarande att hantera kompletteringar och ändringar.

Detta gäller för firmatecknare som ännu inte har någon fullmakt
Firmatecknare

1. Den person som har rätt att teckna i föreningen eller bolagets namn loggar in e-tjänsten med sin elegitimation.
2. I ansökan väljer den att ansöka för någon annans räkning.
3. Firmatecknaren fyller i ansökan, granskar och skickar in den.
4. Firmatecknaren ska fylla i fullmaktsformuläret, skriva ut det samt skriva under det. Till detta
bifogas stämmoprotokoll som styrker rätten att teckna i föreningens namn. Om det är flera i förening
som har rätt att teckna i föreningens namn ska samtliga skriva under blanketten.
När fullmakten är registrerad och godkänd av Jordbruksverket kommer firmatecknaren att se
föreningens namn under ”En kund, mitt bolag eller någon annan” när den loggar i på Mina sidor.
Innan fullmakten är godkänd kommer ansökan att ligga under ”Mig själv”. När ansökan ligger under
”Mig själv” går det fortfarande att hantera kompletteringar och ändringar.

