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Enligt Nådig Förordning af den 24 sistlidne maj, intagen i för
fattningssamling N:o 15 för innevarande år, kommer en allmän post
sparbank att inrättas i landet och dermed förenad rörelse att från och
med den 1 nästinstundande januari införas vid hvarje postkontor och
postexpedition, äfvensom vid de poststationer, som till sparbankskontor
särskildt upplåtas.
Jemte det formulär till de räkenskaper och öfriga expeditioner, denna
nga gren af postanstalternas verksamhet påkallar, härlios närslutas tillika
med nedannämnda blanketter, varda postanstalterna erinrade att i deras
egenskap af funktionärer vid postsparbanken noggrant efterfölja åberopade
förordning och derpå grundad instruktion för sparbanksgöromålens hand
läggning (författningssamling N:o 30.) Dessutom föreskrifves till iakt
tagande och efterlefnad:
l:o på derför afsedt ställe å titelbladet till motbok, antecknas nam
net å den månad, då första insättningen gjorts och hvarunder motboken
årligen bör, i det afseende § 11 i ofvannämnda förordning innehåller,
till postanstalt ciflemnas. Ofver utfärdade motböcker, uti livilka, såsom i
formulär 2 finnes antydt, egarens dopnamn ej får utsättas, föres en för
teckning, upptagande, bland annat, motbokens serie, nummer och egare.
I samma förteckning införas äfven alla motböcker, som antingen till
postanstalten aflemnats, för att till sparbanksstyrelsen insändas, eller dit,
i afseende å egarens tillhandahållande, från samma styrelse anländt;
2:o då efter årsskifte insättning på tidigare utfärdad motbok göres,
skall tillräckligt utrymme (vidpass tre rader) lemncis i boken för infö
rande af föregående års ränta m. m.;
3:o emedan, i och för underrättande af arbetet, qvittenskuponger,
sparmärken och, vid förefallande beliof, kontanta medel komma att från
postsparbankens hufvudkassa tillsändas postanstalterna med reversal i

endast ett exemplar, bör, innan reversalet till nämnde kassa återsändes,
den erhållna remissen, efter dess beskaffenhet, införas i konseptet antin
gen till redovisningen öfver kuponger ocli sparmärken eller räkningen
öfver sparbanksmedlen;
4:o för postsparbankens utgifter tilläfventyrs disponerade postmedel,
få ej i räkenskaperne öfver dessa medel afföras, utan böra, i afseende
å postkassaaxsr^sättande, reqvireras från postsparbankens hufvudkassa,
dock icke,^rfémd/re sådant är oundgängligen nödvändigt, oftare än en
gång i qvartalet, eller då sparbanksmedelräkningen för 2:dra perioden i
qvartalets 3:dje månad insändes;
5:o qvittenskuponger och sparmärken reqvireras från sparbanksstyrelsen i mon af behof och helst vid de tider, då redovisning öfver desamma
för något qvartal afgifves;
6:o samtlige poststationer skola, i afseende å försäljning och emot
afgifvande redovisning, af den postanstalt, hvarunder de lyda, såsom för
skott tillsändas (medelst reversal) sparmärken, första gången till ett värde
af tjugu mark; äfvenså nödigt antal sparkortj Hvarje gång sedermera
redovisning öfver emottagna sparmärken, jemte liqvid för försålda sådana,
från poststation ingår, skall till stationen åter remitteras ett de inleve
rerade medlen motsvarande belopp märken, hvarigenom förskottet kommer
att förbli oförändradt. Till hvarje sparmärksremiss fogas 2:ne exemplar
af blanketten 19;
7:o hvcul om poststationerna, hvilkas befattning vid postsparbanken
tillsvidare kommer att inskränkas till försäljning af sparmärken, i näst
föregående punkt sagdt är, gäller äfven enskilda personer, som framdeles
varda till sparmärksförsäljare antagna;
8:o har under någon redovisningsperiod hvarken uppbörd eller
utgift af sparbanksmedel egt rum, antydes sådant genom insändande en
dast af en afstämplad journal-blankett, å hvilken den period, hvarom
fråga är, antecknas.
Nu medföljande blanketter användas i enlighet med de stadganden,
som i instruktionen förekomma, beträffande blanketten: N:o 1 i § 1, N:o 2
(motbok) i § 2, N:o 3 i § 3, N:ris 4a och 4b i § 4 mom. 1, N:o 5 i §
4 mom. 2, N:o 6 i § 6, N:o 9 i § 8 mom. 1, N:o 11 i § 8 mom. 6,
N:o 12 i § 8 mom. 9., N:o 14 i § 10 mom. 4 ocli N :o l5 i§ 11 mom. 2;
hvaremot blanketterne N:ris 16, 17, 18, 19 och 20 är o afsedda att be
gagnas till de förteckningar, reqvisitioner, reversal och redovisningar,
hvilka omförmälas i punkterne 1, 4, 5 och 6 af denna skrifvelse.
Skulle någon postanstalt, efter sorgfälligt genomgående af förberörda
författningar, formulär och blanketter, finna dem i något hänseende.

gifva anledning till tvekan om huru de rätteligen borde förstås och
tillämpas, äger densamma i god tid till mig inkomma med begäran om
nödig ansedda förtydliganden i saken, pu det oredor och felsteg, i följd
af missuppfattning, må förekomnas.
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