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Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till:
Salems kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
144 80 RÖNNINGE
E-post: annika.holmertz@salem.se

08-532 599 13

Betalningsmottagare:
Förening

Organisationsnr

Kontonr för utbetalning

Bank

Föreningens e-post

Föreningsadress

Postnummer

Telefon

Postadress

Föreningens hemsida

Riksorganisation

Föreningen bildad år

Kontaktperson

Telefon

E-post

Verksamhetsformer inom föreningen

Antal medlemmar 31 december 2020

Medlemmar bosatta i Salem

Månad för årsmöte 2021

Medlemmar bosatta utanför Salem

- 4 år 5 - 20 år 21 år - - 4 år

5 - 20 år 21 år -

Totalt

Kvinnliga
Manliga
Totalt

Glöm ej att fylla i uppgifter på sida 2 och 3
Senaste verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skall bifogas.
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Nuvarande styrelse
Ordförande

Adress

Telefon

E-post

Sekreterare

Adress

Telefon

E-post

Kassör

Adress

Telefon

E-post

Revisor

Adress

Telefon

E-post

Revisor

Adress

Telefon

E-post

De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt
föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening.
Uppgifterna är även underlag för föreningsregistret samt i förekommande fall för beräkning av bidrag.
Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående.
Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till
denna registrering.
Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret.
Genom att jag
fyller
i och skriver
under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan.
Jag
godkänner
ovanstående
Ort och datum

För föreningens riktighet svarar (underskrift av föreningens ordförande)

Kultur- och fritidsförvaltningen, Salems kommun
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Här fyller du i vilka uppgifter föreningen vill ha med i föreningsregistret.
Uppgifterna finns med i föreningsregistret 2021 som publiceras på salem.se samt i
kommunguiden som delas ut till hushållen i Salems kommun.
Uppgifterna behöver förnyas varje år för att publiceras på salem.se samt i kommunguiden.
Tänk på att uppgifterna som publiceras på salem.se blir sökbara på internet.
Att du genom denna anmälan garanterar att den/de registrerade personen/personerna till mig
antigen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Förnyas inte uppgifterna kommer endast föreningens namn och ev. hemsida att publiceras.
Uppgifter för publicering i föreningsregistret
Föreningens namn

Föreningens e-postadress

Föreningens hemsida

Frivilligt
Kontaktperson

Ort och datum

Telefon

För föreningen ansvarig person gällande föreningsregistret

