VÄRMDÖ KOMMUN
Ansökan om föreningsregistrering
Ange föreningens namn och adress till vilken ni önskar föreningens post. Kontaktperson skall vara en
av föreningen utsedd person
Föreningens namn

Organisationsnummer (fås av Skatteverket)

C/o (mottagare av posten)

Adress

Postadress

Telefonnummer kansli/föreningslokal

Föreningens hemsideadress

Föreningens e-post

Postnummer

Kontaktperson

E-post

Tfn, dagtid

Tfn, mobil

Kontaktperson godkänner/godkänner inte att dess namn, e-post och telefonnummer kommer att publiceras på Värmdö kommuns hemsida
Godkänner

Godkänner inte

Underskrift av kontaktperson (viktigt enligt PUL-lagen)

Ange föreningens ordförande, sekreterare och kassör med e-postadress till var och en. Fyll också i
föreningens plusgiro/bankgiro, den riksorganisation föreningen tillhör samt vilket år föreningen
bildades. OBS! Bifoga föreningens stadgar (egna antagna av föreningen) samt protokoll från det möte då
föreningen bildades
Ordförande

E-postadress7HOHIRQQXPPHU

SekreterarH(SRVWDGUHVV7HOHIRQQXPPHU

Kassör(SRVWDGUHVV7HOHIRQQXPPHU

Riksorganisation (registreringsbevis från riksorganisation)

Föreningen bildades år

Föreningens bankgiro/plusgiro

VÄRMDÖ KOMMUN
Ange vilken verksamhet som föreningen bedriver. Ange också föreningens verksamhetsår (1/1-31/12 alt
1/7-30/6) och vilken månad årsmöte hålles. Ange vilken del av kommunen föreningen bedriver sin
verksamhet samt målgrupp som verksamheten riktar sig till
Föreningens verksamheter och aktiviteter

Medlemsavgift

Föreningens verksamhetsår

Ange månad för årsmöte

Ange målgrupp för verksamheten

Vilken del/ar av kommunen bedriver föreningen sin verksamhet

Föreningens egna och/eller hyrda anläggningar och lokaler

Egen

Hyrd

Om fler egna och/eller hyrda anläggningar och lokaler

Egen

Hyrd

Adress

Postnummer

Postadress

Kontakt Värmdö kommun:
Kultur- och fritidsavdelningen
08-570 470 00

Underskrift
Uppgifterna i denna ansökan intygas samt att bifogade bilagor är korrekta:

____________________
Datum

________________________________________
Ordförande i huvudstyrelsen

________________________________________
Kassör
Ansökan skickas till:
Värmdö kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att bifoga med ansökan:
• Protokoll från det möte då föreningen bildades
• Föreningens stadgar
• Kopia på beslut om organisationsnummer från
Skatteverket

• Kopia på registreringsbevis från riksorganisation
• Senaste verksamhetsberättelsen inkl ekonomisk
redogörelse (gäller ej för nybildade föreningar)

Ovanstående uppgifter kommer att användas i föreningsregistret samt i samband med utbetalning av ekonomiskt stöd till föreningar. Kontaktpersonens
uppgifter läggs ut på hemsidan vid godkännande.

