
 
 

 Pojkar/Herrar Flickor/Damer Total 
 

4-6 år    
 

7-20 år    
 

21-25 år    
 

över 25 år    
 

 

Anmälan om föreningsbildande/ 
Uppgifter till föreningsregister 
Anmälan insändes till nedanstående adress 

 
Förening, namn Organisationsnummer 

Adress/Co adress Postadress 
 
Typ av verksamhet Postgiro Bankgiro 

Riksorganisation, namn 

Uppgiftslämnare, namn Föreningens Internet-adress 
http:// 

Telefon bostad (även riktnr.) Telefon arbete (även riktnr) E-postadress 

 
Föreningslokal 

Styrelsefunktioner 
Ordförande, namn Telefon (även riktnummer) 

 
Adress Postadress 

 
Sekreterare, namn Telefon (även riktnummer) 

 
Adress Postadress 

 
Kassör, namn Telefon (även riktnummer) 

 
Adress Postadress 

 
Kontaktperson, namn Telefon (även riktnummer) 

 
Adress Postadress 

 
Verksamhet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopia på föreningens stadgar samt registreringsbevis hos riks- eller distriktsorganisation bifogas 
Föreningen startade sin verksamhet 

 
 

Att ovanstående uppgifter är riktiga och i enlighet med gällande bidragsnormer intygas härmed 
 

Ort och datum 

Ordförande, namnteckning Namnförtydligande 
 
Kassör, namnteckning Namnförtydligande 
 
Information enligt personuppgiftslagen (PuL) 
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har rätt att på begäran 
en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet 
med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 28§ PuL har den registrerade rätt att begära rättelse 
beträffande personuppgifter som behandlats i strid mot lagen. 
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