
Registrering av förening 
Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte,  
i annat fall avregistreras föreningen  
 

Verksamhetsår 
 
 
Blanketten insänds till förvaltningen för kultur, evenemang och fritid, 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 

 
Föreningstyp               Ideell              Annan  ____________________________________________________________ 

 

 

Uppgifter om styrelsen 
Ordförande 
 

Adress 
 

Postnummer  
 

Ort Mobiltelefon E-post 

Sekreterare 
 

Adress 

Postnummer 
 

Ort Mobiltelefon E-post 

Kassör 
 

Adress 

Postnummer 
 

Ort Mobiltelefon E-post 

Webbkontakt (Om uppgifter ej lämnas publiceras inte föreningen i 

föreningsregistret) 
 

Adress 

Postnummer 
 

Ort Mobiltelefon E-post 

 
Anläggningsuppgifter 
Namn/typ av anläggning/fastighet Adress Ort Kontaktperson Telefon 

 

 
    

     

     

     

 
 



 
Medlemsuppgifter 

 7-12 år 13-21 år Från 22 år Stöd-
medlem 

Antal flickor/kvinnor per den 31/12 föregående 
verksamhetsår 

    

Antal pojkar/män per den 31/12 föregående  
verksamhetsår 

    

Medlemsavgift innevarande verksamhetsår     

 
 
Dokument som ska bifogas anmälan 

Alla handlingar som lämnas till kommunen ska vara kopior av undertecknade originalhandlingar. 
 

 Stadgar (om ej 

tidigare lämnats) 

         

        Årsmötesprotokoll 

 

Verksamhetsberättelse 

 Balans- och    

 resultatrapport 

Revisionsberättelse 
Nybildad förening ska även 

lämna: 

Protokoll från    

konstituerande     

        årsmöte 

Myndighetsbeslut 

angående 

        organisationsnummer 

                          
Information för internet 

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

 
 
Uppgiftslämnare 

Uppgiftslämnare Telefon/mobiltelefon 

Namnförtydligande E-postadress 

 

Kommunens anteckningar 
3.1 Registrerad förening men inte bidragsberättigad 
En förening som är registrerad men inte bidragsberättigad kan endast söka bidrag för nattvandring. 

 

3.2.1 Barn- och ungdomsförening 
Som barn- och ungdomsförening räknas förening som bedriver verksamhet för barn/ungdomar 
i åldern 7-21 år (från och med det år man fyller 7 och till och med det år man fyller 21 år). 
Sökande förening ska ha haft minst tio bidragsberättigade sammankomster under senaste 
verksamhetsåret. Bidrag utgår ej för skolelev under schemabunden skoldag ej heller till hem- och 
skolaförening. Föreningen ska vara medlem i en riksorganisation som ger statligt stöd till barn- och 
ungdomsverksamhet. 

 
 

VT ___________ 
 
HT ___________ 

3.2.2 Kulturförening 
Som kulturförening räknas förening som verkar för ett rikt och varierat kulturliv, som bedriver 
en verksamhet som riktar sig mot allmänheten eller tillvaratar allmänna intressen inom 
exempelvis kulturminnes- och hembygdsvård. Föreningen ska ha minst tio aktiva medlemmar. 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex. litterära sällskap, 
konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar inom olika kulturella uttryck. 

 

3.2.3 Pensionärsförening 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och 
aktivt främja äldres intressen. 

 

3.2.4 Social förening 
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, hjälpa utsatta 
grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet eller jämställdhet. 

 

3.2.5 Fritidsförening 
En fritidsförening är en förening som inte kan klassificeras enligt ovan men som bedriver 
verksamhet som kan beskrivas som allmännyttig, exempelvis inom friluftsliv och miljö, 
läxhjälp, integration, mötesplats för unga, eller personlig utveckling. 

 

Övrigt 
 
 
 

 



Registrering av förening 
Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte,  
i annat fall avregistreras föreningen  
 

Verksamhetsår 
 
 
 
 
 
 
 
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 för 

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: 

ken.siewerts@askersund.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:ken.siewerts@askersund.se

