
 ANMÄLAN OM FÖRENINGSBILDANDE/ 
UPPGIFTER TILL FÖRENINGSREGISTER  

Postadress 
Vaxholms stad 
Tekniska enheten 
185 83 VAXHOLM 
 

Besöksadress 
Eriksövägen 27 

Telefon 
08-541 708 00 
Telefax 
08-541 331 74 

E-postadress 
tekniska@vaxholm.se 
Internetadress 
www.vaxholm.se 

Postgiro 
165411-0 

Version 2013-01-14 

Personuppgif ter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du 
medger att inf ormationen du lämnar f år lagras och bearbetas i 
register av  f örv altning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 
rättelser. 

Datum 
 

 
Förening, namn 
 

Adress Postadress 
  

Bankgiro Postgiro 
  

Riksorganisation, namn Uppgif tslämnare, namn 
  

Telef on (äv en riktnummer) Telef ax (äv en riktnummer) 
  

Telef on mobil E-postadress 
  

Organisationsnummer Föreningslokal Telef on lokal 
   

Stryrelsefunktioner 
Ordf örande, namn Telef on (äv en riktnummer) 
  

Adress Postadress 
  

Sekreterare, namn Telef on (äv en riktnummer) 
  

Adress Postadress 
  

Kassör, namn Telef on (äv en riktnummer) 
  

Adress Postadress 
  

Kontaktperson, namn Telef on (äv en riktnummer) 
  

Adress Postadress 
  

Medlemsantal Beskriv föreningens verksamhet samt ange startdatum 
Ålder Flickor Pojkar  
0 – 6 år   
7 – 20 år   
> 20 år   
Totalt   

Kopia på föreningens stadgar samt registreringsbevis hos riks- eller distriktsorganisation bifogas. 

Att ovanstående uppgifter är riktiga och i enlighet med gällande bidragsnormer intygas härmed 
Ort och datum 
 

Orf örande, namnteckning Namnf örty dligande 
  

Kassör, namnteckning Namnf örty dligande 
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