ANSÖKAN
Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen

Sökande (förening)

Lotteriföreståndare

Faktureringsadress/Postadress

Postadress

E-postadress

E-postadress

Organisationsnummer

Telefon kontorstid (även riktnr)

Personnummer

Telefon kontorstid (även riktnr)

Härmed ansökes enligt 17 § lotterilagen (1994:1000) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående
period med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp
Period (fr. o m – t o m)
Lotteriförsäljningsområde (kommun/kommuner)

OBS! Om serviceföretag anlitas av en förening för att få
tillgång till fast försäljningsställe fordrads tillstånd enligt
15 § lotterilagen.

Till ansökan bifogas (se upplysningar på sidan 2)

 Protokollsutdrag

 Verksamhetsberättelse



Stadgar

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera lotteritillståndsansökningar. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi
ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår
webbplats www.herjedalen.se

Sökandens underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

BESLUT
Datum

Diarienummer

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp motsvarande högst
20 basbelopp. Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. Lotterna får säljas inom nedanstående
kommun/kommuner. Till kontrollant förordnar kommunen följande person.
Lotteriverksamheten registreras för perioden (fr. o m – t o m)
Kommun/kommuner där lotterna får säljas
Av kommunen förordnad kontrollant (namn och telefonnummer)

Administrativa kostnader inkl. kontrollantarvode debiteras med 3 procent av insatsbeloppet på
startade lotterier
Underskrift beslutsfattare
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress:

Telefon:

Medborgarhuset
842 80 SVEG

0680-161 00 vx

Telefax:
Hemsida: www.herjedalen.se

Plusgiro: 12 65 19-8
Bankgiro: 251-5294
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Bilaga till ansökan – Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen

Till lotteriansökan bifogas följande handlingar:
1. Utdrag ur årsmötesprotokoll varav framgår att den som skrivit under ansökan har rätt att teckna
föreningen firma.
2. Protokollsutdrag varav framgår föreningens beslut att ansöka om tillstånd för registrering för
lotteri.
3. Föreningens stadgar (behövs endast första gången föreningen ansöker samt vid stadgeändring).
4. Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
För mer information se Lotteriinspektionens hemsida http://www.lotteriinsp.se/ eller kontakta
kommunens lotterihandläggare.

