
Registrering
För att du ska kunna driva ett UF-företag måste du gjort en fullständig regis-
trering på UF’s webbplats www.ungforetagsamhet.se.

Ditt företag är registrerat när du har skrivet in,

1. Företagets namn.
2. Företagets affärsidé.
3. Företagets samtliga medlemmar.
4. Ansvarig coach/handledare/lärare.
5. Minst en rådgivares namn och kontaktuppgifter.

.. och när du,

6. Angett ditt företagsnamn och ort på din inbetalning.
7. Betalat 300 kr till UF-Skånes bankgiro, BG 176-7458

När kan jag börja registrera mitt företag?
Registreringen öppnar normalt 08.00 1 september varje år.

Det först registrerade företaget i Skåne  brukar uppmärksammas med ett litet 
trevligt reportage på UF:s regionala webbplats. Det är ju alltid trevligt med 
marknadsföring - syns du finns du. Se till att vara  på en plats med bra  snabb 
och fungerande uppkoppling. 

Var snabb
Var noga med att registrera  ditt företagsnamn så fort som möjligt - två före-
tag får inte ha samma namn. Det finns ca 6 000 UF-företag per år i Sverige, 
så ditt planerade namn kan snabbt bli upptaget.

Teambuildning
Använd gärna registreringstillfället som en teambuilding. Sov över hos någon 
av medarbetarna och gör något extra kul av detta tillfälle.

Vem registrerar?
Om ni delat upp era befattningar är VD det naturliga valet.

1. VD registrerar företaget. 

2. Medlemmar registrerar sig själv och ansluter sedan till det företagsnamn 
som VD registrerat.

3. Betala in registreringsavgiften, 300 kr, samma dag.

4. Eftersom företaget inte fått något bankkonto än kan det vara en god idé 
och fråga  om  mamma eller pappa kan betala in registreringsavgiften 
från deras Internetbank. 

5. Kontrollera att pengarna dragits från kontot.

6. Bokför betalningen som en egen insättning. Glöm inte  att skriva ut kvit-
tot som du placerar i företagets bokföringspärm. 

Registrering, sid 1  [2]
när du registrerat dig korrekt och betalt www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.ungforetagsamhet.se
http://www.ungforetagsamhet.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se


Kostar det att registrera mitt UF-företag?
Det kostar 300 kr som i huvudsak, enligt UF, går till en försäkring.

Vad gör jag om jag inte har några pengar?
Då får företaget sälja riskkapitalandelar för 300 kr; läs mer här »

När får vi våra inloggningsuppgifter till UF’s webbplats?
VD erhåller inloggningsuppgifter när registreringen på UF’s webbplats påbörj-
ats. I steg 2 ska VD anges sin mailadress och lösenord. De används sedan till 
att logga in på företagets sida på UF’s webbplats.

Kan företaget betala in registreringsavgiften före 1 september?
Ja, det kan det göra.

När vet jag att mitt företag är registrerat?
Efter några  dagar kan du gå in och kolla på på  företagets administrativa web-
sida på UF’s webbplats. Företaget har då fått en ny öppen flik, under menyn 
företag.

Hur får jag mitt registreringsbevis?
När alla  moment är korrekt ifyllda  och UF har fått din betalning är din regis-
trering godkänd. Regionkontoret går då in och bockar av detta moment på 
ditt företags sida på UF’s webbplats.

Du kan då skriva ut företaget registreringsbevis som du placerar i företagets 
bolagspärm. Berätta  därefter för din coach att nu är företaget registrerat; du 
kan t ex maila över en bild på företaget registreringsbevis.

Kan jag ändra mina uppgifter?
Vad händer om jag har registrerat mig på UF-online, betalat och sen vill ändra 
namn, eller affärsidé, måste jag betala 300 kr till då?

Nej. Skriv ett trevligt mail till kontaktpersonen på  det regionala UF-kontoret 
och berätta vad som skett och hur du vill ha det så korrigeras dina uppgifter.

Har mitt företag ett organisationsnummer?
Nej, ett UF-företag har inget eget organisationsnummer.

Hur fungerar det praktiskt?
Om du behöver ett organisationsnummer på webben eller till en leverantör får 
VD lämna ut sitt personnummer. 

När är sista dagen att betala registreringsavgiften?
Registreringen stänger normalt den 30 november. Ju snabbare desto bättre 
för då  kan du skriva ut ditt registreringsbevis som du måste  ha med dig när 
du ansöker om bankkonto hos Swedbank eller annan bank.

Du kommer även igång med att kunna köpa in och sälja företagets produkter.
Du får inte använda beteckningen UF före du är registrerad.

Hur bokför jag registreringsavgiften?
Den bokförs på konto 6991 - övriga externa kostnader, avdragsgilla. Döp om 
kontot till ”Registrering UF”; läs mer här »
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