Anvisning för uppdatering av
Föreningsuppgifter
Läs anvisningen innan du fyller i blanketten

Varför uppdatera föreningsuppgifter
Sundsvalls kommuns föreningsregister, som finns tillgängligt på kommunens hemsida, är
en service för alla som söker föreningar i Sundsvalls kommun. Antingen via namn, typ av
förening eller utifrån vilken verksamhet föreningen har. Som förening är det viktigt att
uppdatera föreningens uppgifter så att alla som vill komma i kontakt med föreningen kan
göra det.
Så här fyller du i och skickar in blanketten
Föreningsuppgifter

Fyll i grunduppgifter till föreningen såsom; föreningens namn, organisationsnummer
adresser med mera. Dessa uppgifter ligger till grund för föreningsregistret på Sundsvalls
kommuns hemsida samt för att Föreningsbyrån ska kunna handlägga och betala ut
eventuella bidrag som söks framöver.
Medlemsuppgifter

Fyll i aktuella antalet medlemmar uppdelat i olika ålderskategorier. Även
medlemsavgiften ska fyllas i.
Kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter till föreningens ordförande, kassör och revisor. Det som ska anges
är namn, telefon och e-post.
Föreningens verksamhet

Ange vilken verksamhet föreningen bedriver. Beskriv den så utförligt som möjligt. Dessa
uppgifter ligger till grund för sökbarheten i föreningsregistret.
Övrig information

Finns det annat av vikt som Föreningsbyrån behöver veta så fyll i det här.
Komplett uppdatering, bilagor som måste bifogas

För att uppdateringen ska kunna göras ska hela blanketten fyllas i och samtliga bilagor
bifogas blanketten. Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade. Det som ska bifogas
är:
•
•
•
•
•
•
•

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Föreningens stadgar (bör ses över/uppdateras minst vart 5:e år)
Registreringsbevis från Skatteverket, krävs endast om föreningen ändrat sina
uppgifter där
Registreringsbevis från bank på att bankgiro/plusgiro/bankkonto tillhör
föreningen, krävs endast om uppgifterna ändrats

Tänk på att samtliga underlag som kräver underskrifter måste vara undertecknade när de
skickas in.
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Hantering av personuppgifter

Föreningsbyrån hämtar bara in de uppgifter vi behöver för att kunna registrera er förening i
vårt föreningsregister och för att kunna handlägga och följa upp bidragsansökningar. Vi är
måna om att hantera era föreningsuppgifter på ett korrekt och säkert sätt.
Föreningens kontaktuppgifter kommer publiceras i föreningsregistret på Sundsvalls kommuns
hemsida. Det är ett krav för att få bidrag. Ändamålet med vår publicering är att underlätta för
medborgarna att komma i kontakt med er förening. Om ni inte längre vill kunna söka bidrag
hos oss, går det bra att kontakta Föreningsbyrån för att få föreningen borttagen ur registret.
Vi vill att alla föreningar har en egen webbplats och e-postadress till föreningen, som inte är
direkt kopplade till en enskild person. Det beror på att vi inte ska hantera mer information om
privatpersoner än vi behöver.
En annan kontaktuppgift som ni anger till föreningen är telefonnummer. Telefonnummer är
ofta registrerade på privatpersoner. Då räknas telefonnumret som en personuppgift. Vi
behöver i så fall personens samtycke för att publicera telefonnumret i det offentliga
föreningsregistret. Du som är berörd kan när som helst återkalla ditt samtycke till
publiceringen på sundsvall.se. Du återkallar enklast samtycket genom att kontakta kultur och
fritidskontoret via e-post kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se.
Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter i föreningsregistret på sundsvall.se. Vi vill också upplysa om att kulturoch fritidsnämnden är skyldig att på din begäran snarast rätta, blockera eller radera sådana
personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du
hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter på Sundsvalls kommuns webbplats:
www.sundsvall.se/personuppgifter.
Skriva under

Den eller de personer som skriver under anmälan försäkrar att de har befogenhet att skriva
under (är utsedda av styrelsen att teckna föreningens firma) samt att lämnade uppgifter i
anmälan är korrekta och att de obligatoriska bilagorna är bifogade.
Skicka in anmälan

Föreningsbyrån tar helst emot dokument via e-post. De filer som skickas in ska vara i pdfformat. Det går även att skicka in anmälningar och underlag via post eller genom att lämna in
dem till Föreningsbyrån på Magasinsgatan 12, plan 4 (brevlåda finns om det är utanför
besökstid).
Skickas underlag in digitalt ska de inte skickas in i pappersform.

Mer information
På Sundsvalls kommuns hemsida finns kommunens regelverk för föreningsbidrag att läsa, där
finns även information om de olika bidragsformer och annat som är intressant för
studieförbund och föreningar.
Prenumerera på Föreningsbladet, se länken nedan, och följ Föreningsbyrån på facebook för att
få senaste informationen från oss.

https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbladet/
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Kontaktuppgifter till Föreningsbyrån
Telefon: 060-19 84 00, e-post: foreningsbyran@sundsvall.se, hemsida: sundsvall.se

När ska anmälan lämnas in
Föreningsbyrån tar löpande under hela året emot anmälningar av nya föreningar och
uppdateringar till föreningsregistret.
Mer information
På Sundsvalls kommuns hemsida finns kommunens regelverk för föreningsbidrag att
läsa, där finns även information om de olika bidragsformer och annat som är intressant
för studieförbund och föreningar.
Prenumerera på Föreningsbladet, se länken under, och följ Föreningsbyrån på facebook
för att få senaste informationen från oss.
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbladet/
Kontaktuppgifter till Föreningsbyrån
Telefon: 060-19 84 00, e-post: foreningsbyran@sundsvall.se, hemsida: sundsvall.se
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