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Anmälan inför nytt lotteri 
Lotterier enligt kap 6 § 9 spellagen
Ska lämnas till lotterikontrollant senast 2 veckor före start 

Föreningens namn Organisationsnummer 

Kontaktperson för lotterier 
Kontaktperson för lotterier 

Telefon till kontaktperson E-post till kontaktperson

Information om lotteriet 
Ange vilken typ av dragning som lotteriet kommer att ha. Förhandsdragning innebär att vinstnumren är bestämda/dragna på förhand och är 
presenterade vid lottförsäljningen. Exempelvis alla lotter som slutar på 0 har vinst eller ett antal slumpade nummer som ingår i lottserien. 
Efterhandsdragning innebär att vinstdragningen sker efter att lotterna har sålts. Om föreningen har planerat någon annan typ av dragning ska 
det beskrivas hur dragningen kommer att gå till. 

Diarienummer på registreringsbeslutet 
KFN- 

Ärendenummer i boknings- och bidragssystemet 

Datum för försäljning av lotter Datum för dragning av lotteriet 

Antal lotter Pris per lott 

Typ av dragning/lott Förhandsdragning Efterhandsdragning Annan typ av dragning 

Ange hur annan typ av dragning kommer att gå till 

Sker dragningen på plats Ja Nej Om nej, ange då hur 

Sista datum att hämta ut vinst Var hämtas vinster ut Var publiceras information om vinnare 

Ekonomisk plan för lotteriet 
Inkomster Kronor Utgifter Kronor 
Sålda lotter Vinster i form av pengar 

Rabatter på vinster Vinster i form av varor 

Skänkta vinster Lotterimaterial 

Övriga intäkter, specificera Marknadsföring 

Hyra av lokal 

Försäljningsarvoden 

Kontrollantarvode 

Registreringsavgift 

Övriga utgifter, specificera 

Summa  Summa  
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Vinstplan för lotteriet 
Vinster Vinstvärde i kronor 

Antal vinster Summa 

Övrig information 

Mer information och frågor 
På Sundsvalls kommuns hemsida finns mer information om lotterier sundsvall.se/tillstand/lotteritillstand/ 

Vid frågor om anmälningsblanketten kontakta er lotterikontrollant. 

Undertecknad försäkrar härmed att lämnade uppgifter är korrekta 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande ansvarig för lotteriet 

Blanketten skickas till föreningens lotterikontrollant senast 2 veckor före start. Kontrollanten skickar in 
den till kommunen i samband med redovisning. 

Härmed intygas att ovanstående anmälan har mottagits innan lotteriet påbörjats 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande lotterikontrollant 

https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/tillstand/lotteritillstand/
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