
Ange i vilken del av kommunen föreningen bedriver sin verksamhet.

Ansökan om föreningsregistrering

KOF13 
100518

Ange föreningens namn och den adress till vilken ni önskar föreningens post. Kontaktperson skall vara av föreningen utsedd person.

Ordförande

Ange föreningens ordförande, sekreterare och kassör med telefonnummer till var och en. Fyll också i föreningens plusgiro/bankgiro, 
den riksorganisation föreningen tillhör samt vilket år föreningen bildades. OBS! Bifoga föreningens stadgar (egna antagna av 
föreningen) samt protokoll från det möte då föreningen bildades.

Tfn, bostad Tfn, mobil

Sekreterare Tfn, bostad Tfn, mobil

Kassör Tfn, bostad Tfn, mobil

Föreningens plusgiro Riksorganisation (registreringsbevis från riksorganisation) Föreningen bildades år

Ange olika typer av verksamhet som föreningen regelbundet bedriver (exempelvis handboll, dans, bridge, ridning med mera). Ange 
också föreningens verksamhetsår (exempelvis 1/1--31/12, 1/7--30/6) och vilken månad årsmöte hålles.
Föreningens verksamheter

Föreningens bankgiro

Arrangemang

DjurBadminton Fotboll, uteBågskytte

StyrketräningRollspelMotorsportHembygdsvårdFotboll, inneBudosport

Musik TeaterSchack

Tfn, arbete

Tfn, arbete

Tfn, arbete

Tfn, bostad Tfn, mobil

Kontaktperson godkänner/godkänner inte att dess namn, e-post och telefonnummer kommer att publiceras på Haninge kommuns hemsida

Föreningens e-post*

Godkänner Godkänner inte

Underskrift av kontaktperson (viktigt enligt PUL-lagen)

C/o (mottagare av posten)*

Föreningens namn*

Telefon kansli*Ort*

Adress*

Organisationsnummer (fås av Skatteverket)

Fax*

Tfn, arbete

Postnummer*

Föreningens hemsideadress*

Kontaktperson

Bandy

InnebandyBarnverksamhet FriluftsverksamhetCykel

TennisScoutverks.MöteInlinesFriidrottBåtsport

Omklädning Turistverks.Simning

Basket

KonståkningBordtennis Funktionsned.verksDataspel

Ungdomsverk.Skolverks.OrienteringIshockeyFrisbeeDans

Pensionärsverks. VarpaSkridsko

Bowling

Lägerverksamh.Boxning GymnastikFiskesport

VernissageSkyttePolitisk verks.Kulturell aktivitetGolfsportFest

Religiös verks. VolleybollSquash

MiljövårdBrottning HandbollFlygsport Ridsport Studieverks.

Annat

Medlemsavgift (obligatorisk)Föreningens verksamhetsår Ange månad för årsmöte

Västerhaninge

Brandbergen

Tungelsta VendelsöVega

JordbroIP SkogenHela kommunenHandenFjärdlångDalarö

Muskö, Ornö, Utö

E-post
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*) uppgiften är obligatorisk



* Mantalsskriven i Haninge kommun 
** Mantalsskriven i annan kommun

KOF13 
100518

Ange åldersfördelning för respektive kvinnor och män nedan:

Haninge *

7 – 20 år

0 – 6 år
Haninge* 

21 – 64 år

Totalt
Totalt

Ange nedan föreningens egna och/eller hyrda anläggningar och lokaler.

Typ av lokal/anläggning

Adress

Datum Underskrift, ordförande i huvudstyrelsen

Insändes till: 
Haninge kommun 
Kultur & Fritid 
136 81 Haninge

Egen
Hyrd

Kultur och fritids anteckningar
FöreningsID Förenings-/Kundtyp Priskategoriområde Registreringsdatum

Kvinnor Män

Datum Ovanstående uppgifter intygas av kassör

Postnummer Ort

Bifoga: 
- protkoll från det möte då föreningen bildades 
- föreningens stadgar 
- kopia på beslut om organisationsnummer från Skatteverket 
- kopia på registreringsbevis från riksorganisation 
 

Ovanstående uppgifter kommer att användas i föreningsregistret, samt i samband med utbetalning av ekonomiskt stöd till föreningar. 
Föreningsregistret ges med förkryssade *) uppgifter på kommunens hemsida samt i form av ett häfte från företaget KommunMedia. 
Kontaktpersonens uppgifter läggs enbart ut på hemsidan efter godkännande.

Annan kommun ** Annan kommun** 
Kvinnor Män

65 –  år

Sidan 2 av 2


Ange i vilken del av kommunen föreningen bedriver sin verksamhet.
Ansökan om föreningsregistrering
KOF13
100518
Ange föreningens namn och den adress till vilken ni önskar föreningens post. Kontaktperson skall vara av föreningen utsedd person.
Ordförande
Ange föreningens ordförande, sekreterare och kassör med telefonnummer till var och en. Fyll också i föreningens plusgiro/bankgiro,
den riksorganisation föreningen tillhör samt vilket år föreningen bildades. OBS! Bifoga föreningens stadgar (egna antagna av föreningen) samt protokoll från det möte då föreningen bildades.
Tfn, bostad
Tfn, mobil
Sekreterare
Tfn, bostad
Tfn, mobil
Kassör
Tfn, bostad
Tfn, mobil
Föreningens plusgiro
Riksorganisation (registreringsbevis från riksorganisation)
Föreningen bildades år
Ange olika typer av verksamhet som föreningen regelbundet bedriver (exempelvis handboll, dans, bridge, ridning med mera). Ange också föreningens verksamhetsår (exempelvis 1/1--31/12, 1/7--30/6) och vilken månad årsmöte hålles.
Föreningens verksamheter
Föreningens bankgiro
Tfn, arbete
Tfn, arbete
Tfn, arbete
Tfn, bostad
Tfn, mobil
Kontaktperson godkänner/godkänner inte att dess namn, e-post och telefonnummer kommer att publiceras på Haninge kommuns hemsida
Föreningens e-post*
Underskrift av kontaktperson (viktigt enligt PUL-lagen)
C/o (mottagare av posten)*
Föreningens namn*
Telefon kansli*
Ort*
Adress*
Organisationsnummer (fås av Skatteverket)
Fax*
Tfn, arbete
Postnummer*
Föreningens hemsideadress*
Kontaktperson
Medlemsavgift (obligatorisk)
Föreningens verksamhetsår
Ange månad för årsmöte
E-post
Sidan  av 
*) uppgiften är obligatorisk
* Mantalsskriven i Haninge kommun
** Mantalsskriven i annan kommun
KOF13
100518
Ange åldersfördelning för respektive kvinnor och män nedan:
Haninge *
7 – 20 år
0 – 6 år
Haninge* 
21 – 64 år
Totalt
Totalt
Ange nedan föreningens egna och/eller hyrda anläggningar och lokaler.
Typ av lokal/anläggning
Adress
Datum
Underskrift, ordförande i huvudstyrelsen
Insändes till:Haninge kommun
Kultur & Fritid
136 81 Haninge
Kultur och fritids anteckningar
FöreningsID
Förenings-/Kundtyp
Priskategoriområde
Registreringsdatum
Kvinnor
Män
Datum
Ovanstående uppgifter intygas av kassör
Postnummer
Ort
Bifoga:- protkoll från det möte då föreningen bildades
- föreningens stadgar
- kopia på beslut om organisationsnummer från Skatteverket
- kopia på registreringsbevis från riksorganisation
 
Ovanstående uppgifter kommer att användas i föreningsregistret, samt i samband med utbetalning av ekonomiskt stöd till föreningar.Föreningsregistret ges med förkryssade *) uppgifter på kommunens hemsida samt i form av ett häfte från företaget KommunMedia.Kontaktpersonens uppgifter läggs enbart ut på hemsidan efter godkännande.
Annan kommun **
Annan kommun** 
Kvinnor
Män
65 –  år
Sidan  av 
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