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LOTTERIREDOVISNING

Redovisningsdatum Diarienummer

Förening, namn

c/o-adress

Adress Postnummer Ort

E-postadress

Insatsbelopp Försäljningstid Tillstånd/registrering, datum

Lotteriets art Lotteriförsäljningsplats/-område

Eventuellt serviceföretag, namn

Adress Postadress

Inkomster Kronor Utgifter Kronor

Försålda lotter Vinster i form av pengar

Rabatter på inköpta presentkort Vinster(bruttopris) i form av varor

Rabatter på inköpta varor Lotterimaterial

Ränta Automathyra

Reklam Annonskostnader

Övriga inkomster Lokal-/Platshyra

Kioskhyra

Försäljningsarvode

Konsulentarvode

Kontrollantarvode

Tillståndsavgift (vid 11 §)

Övriga kostnader

Summa Summa

Eventuella underskott Behållning

Mer uppgifter att fylla i på sidan 2  u
Postadress
Marks kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
511 80 Kinna

Besöksadress
Boråsvägen 40
511 80 Kinna

E-post
kfn@mark.se
Hemsida:
www.mark.se

Telefon
0320 - 21 70 00
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Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten
Antal á-pris

Upptagen behållning utgör det belopp som slutligen kommit tillståndshavaren tillgodo. Riktigheten av redovisningen 
intygas härmed

Ort och datum

Lotteriförståndare, namnteckning Namnförtyligande

Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskap har inte betalts direkt av föreningens medel och är 
inte heller av mig känd. (Kassabok, bank-eller plusgirokvitto ska företes för kontrollanten).

Till föreningens överförda medel samt intygande namnteckning
Kontant, kronor Per bank-/plusgiro, kronor Icke utlösta vinster till ett värde av, kronor

Ort och datum

Namnförtydligande

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. Vinsterna har till beskaffenhet och värde överens-
stämt med fastställd vinstplan.

Ort och datum

Kontrollanten, namnteckning Namnförtydligande

Fastställd av lotterinämnden.

Postadress
Marks kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
511 80 Kinna

Besöksadress
Boråsvägen 40
511 80 Kinna

E-post
kfn@mark.se
Hemsida:
www.mark.se

Telefon
0320 - 21 70 00
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Textruta
Information om personuppgiftsbehandlingMarks kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Ändamålet med behandlingenPersonuppgifterna samlas in i syfte att söka, ta del av och distribuera föreningars bokningar av lokaler samt bidragshantering.Rättslig grund för behandlingenAllmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda tjänsterna lokalbokning samt hantering och utbetalning av bidrag.Vilka kommer att ta del av personuppgifterna? Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess. LagringstidNämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig. Vilka rättigheter har du som registrerad?  Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.PersonuppgiftsansvarigKultur- och fritidsnämnden i Marks kommun511 80 KinnaE-post: kfn@mark.seDataskyddsombudNämndens dataskyddsombud når du via e-post dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71. 
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