Sundsvalls kommuns föreningsregister
Uppdatering av föreningsuppgifter
Läs anvisningen innan du fyller i blanketten
Föreningsuppgifter
Föreningens namn*

Organisationsnummer

C/o
Gatuadress
Postnummer

Ort

Telefon*

Telefonnumret tillhör föreningen

Ja

Nej

E-post*
Bankgiro/plusgiro/bankkonto

Vilken månad håller föreningen årsmöte

Ange adress till hemsida*
Ange adress till Facebooksida*
Ange adress till andra sociala medier*
Föreningen tillhör en riksorganisation

Ja

Nej

Vid ja, ange vilken

* Dessa uppgifter publiceras i föreningsregistret på Sundsvalls kommuns hemsida. Telefonnummer som tillhör privatperson publiceras endast
efter medgivande, se sista sidan i blanketten. Mer information finns i anvisningen.

Medlemsuppgifter
Antal medlemmar

Män/pojkar

Kvinnor/flickor

Medlemsavgift

Totalt antal

Yngre än 7 år

0

Barn/ungdom

7-20 år

0

Vuxen

21 år och äldre

0

Familj

Totalt antal

0

0

Kronor/år

0

Kontaktuppgifter till föreningens ordförande, kassör och revisor
Ordförande
Telefon

E-post

Kassör
Telefon

E-post

Revisor
Telefon

E-post
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Föreningens verksamhet

Övrig information

För att uppdateringen ska kunna behandlas måste följande handlingar bifogas. Observera att
samtliga handlingar som kräver underskrift ska vara undertecknade.
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från årsmöte
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Föreningens stadgar
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

Samtycke till publicering av telefonnummer
Föreningens telefonnummer är registrerat på en privatperson och denne samtycker till att telefonnumret
publiceras i föreningsregistret på sundsvall.se
Namn på personen:

Underskrift av personen:

Läs om hur vi behandlar personuppgifter i anvisningen till blanketten.
Undertecknade försäkrar härmed att de har läst och följt anvisningen för blanketten, samt att
lämnade uppgifter är korrekta och att namngivna firmatecknare är beslutade av styrelsen
Ort och datum

Ort och datum

Uppdrag i föreningen

Uppdrag i föreningen

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vi tar helst emot blankett samt bilagor som skannade pdf-filer till: foreningsbyran@sundsvall.se
Pappersblankett med bilagor skickas till:
Sundsvalls kommun
Föreningsbyrån
Kultur- och fritidskontoret
851 85 Sundsvall
Kontaktuppgifter
Telefon: 060-19 84 00, e-post: foreningsbyran@sundsvall.se
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