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Kontoöversikt LM2 Ekonomi
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I kontoöversikten tar du dig vidare genom att klicka på de olika kategorierna i den gröna bannern

Du kan även ta dig in på kontona genom att klicka direkt på kontot under rutan ”Konto” där du även ser dina totalsaldo
Här finns även Aktuella räntesatser samt Kontaktuppgifter

Längre ner finns även övrig info om LM2 Ekonomi och Lantmännen

Om din ekonomisida är blank på information under den gröna bannern i topp beror det på att du har funktionen ”Bankskydd” aktivt på datorn. Du behöver avsluta bankskydd för att informationen skall bli synlig



Kommande och Historiska händelser, Sökfunktion
På Fakturakontot och Avräkningskontot finns det utöver öppna fakturor möjlighet att se framtida betalningar/reserverat och 
historiska/betalda händelser samt en sökfunktion. På Avräkningar disponibelt och Sparmedel ser man utöver transaktioner även 
Reserverat belopp och Sök-funktionen. På samtliga konton finns möjlighet att exportera öppna poster till pdf eller excel. 

1. Framtida betalningar och Reserverat är transaktioner som ligger med ett framtida bokföringsdatum, i de flesta fall går dessa att
ta bort genom att klicka på Soptunnan för raden som ska tas bort.

2. Betalda fakturor/Historik är sådana transaktioner som är genomförda.
3. I sökfunktionen kan du välja att söka fram fakturor på datum, belopp eller fakturanummer (endast möjligt på Faktura och 

Avräkningskontot). 
4. Tryck på dessa ikoner för att exportera poster till pdf eller excel, finns ej ikonerna är det inte möjligt att exportera. 
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PDF-kopior av fakturor och avräkningar
• På fakturor och avräkningar är det möjligt att ta fram kopior, detta görs genom att trycka på 

ikonen framför fakturan/avräkningen. 

NästaFöreg.

Tillbaka till start



Blanketter och Dokument
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1. Medlemmars Årsbesked kommer i denna kolumn 
2. Medlemmars Medlemsbesked kommer i denna kolumn
3. Lägg till / ändra konto lägger du in en ansökan om att lägga in externt bankkonto för utbetalningar. Här finns även blankett för 
Autogiroanmälan
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Dokument
1. Välj dokument; Kontoutdrag (Öppna poster per valt datum för Fakturor och avräkningar, Transaktioner inom valt datum för IK, SK, EK och Avräkningar, 

disponibelt)), Kontobesked (Transaktioner inom vald period + öppna poster och saldo per slutdatum) eller Betalningshistorik (Transaktioner inom vald period)

2. Välj konto (för Kontoutdrag) samt önskat datum
3. Tryck på knappen ”Skicka”
4. Underlaget skickas till mailen som är kopplat till din LM2-användare
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Frågor & Svar och kontakt 
Under länken Information och Kontakt har vi samlat de mest förekommande frågorna kring LM2 Ekonomi. Här finns även 
kontaktformulär och kontaktuppgifter till Kassatjänst, dessa finns på flera ställen på portalen. Kassatjänst kontaktar du vid frågor 
om fakturor & transaktioner. Vid tekniska problem med portalen, kontakta LM2 Supporten, 0771-111 222, knappval 4
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