
Anmälan till föreningsregister  
 

Verksamhetsår 
 
 

 
       Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress 

 Askersunds kommun Rådhuset 0583-810 96 ann-kristin.olsson@askersund.sewww.askersund.se 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
696 82 Askersund 
    
  

Blanketten insänds till Kultur- och fritidsförvaltningen, 696 82 Askersund efter avslutat årsmöte 

Föreningsuppgifter 
Föreningens namn Organisationsnummer  

 
c/o adress till mottagare av föreningens post 

 

Föreningens verksamhet 

Postadress 

 
Postnummer Ort 

E-post 

 
Riksorganisation 

Hemsida adress 

 
Bankgiro Postgiro 

Telefonnummer 

 
Årsmötesmånad Föreningen bildades år 

 

Uppgifter om styrelsen 
Ordförande 
 

Adress 
 

Postnummer  
 

Ort Mobiltelefon E-post 

Sekreterare 
 

Adress 

Postnummer 
 

Ort Mobiltelefon E-post 

Kassör 
 

Adress 

Postnummer 
 

Ort Mobiltelefon E-post 

Ungdomsansvarig 
 

Adress 

Postnummer 
 

Ort Mobiltelefon E-post 

   

Medlemsuppgifter 4-12 år 13-20 år Vuxna Stödmedlem 

Antal flickor/kvinnor per den 31/12 föregående verksamhetsår     
Antal pojkar/män per den 31/12 föregående  verksamhetsår     
Medlemsavgift innevarande  verksamhetsår     

 

Information för internet 

Ovanstående personer tillåter inte att föreningsuppgifter och kontaktuppgifter läggs ut på 
Askersunds kommuns hemsida; www.askersund.se  

 
Uppgiftslämnare Telefon/mobiltelefon 

 

 

mailto:ann-kristin.olsson@askersund.se


 

Så hanterar vi dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: 

Namn, och i förekommande fall, personlig adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en 

sådan behandling är att kunna hantera föreningens bidragsansökan, med dig som kontaktperson.  

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 

rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandling av bidragsansökan ska 

kunna fullgöras. Dina personuppgifter sparas så länge Askersunds kommun har behov av att 

handlägga ditt ärende. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 

göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 

begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss 

på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: 

cecilia.lindstrom@lekeberg.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har 

du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

mailto:kommun@askersund.se
mailto:cecilia.lindstrom@lekeberg.se

