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Registrering av ny förening (KFF1400) 

Bifoga: Stadgar, verksamhetsprogram och protokollsutdrag 
från föreningens bildande.Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du 

lämnar får lagras och bearbetas i register av kultur- och fritidsnämnden. Du har rätt att begära 
utdrag och rättelser.

 Föreningsuppgifter 
Föreningens namn Organisationsnummer

c/o – adress

Adress Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnummer) Faxnummer

E-postadress Hemsideadress

Föreningens plusgiro Föreningens bankgiro

Föreningens bankkonto (clearingnummer 4 siffror + kontonummer) Riksorganisation, namn

Datum föreningens bildande Geografiskt område Verksamheter

 Styrelsefunkitioner 
Kontaktperson Telefonnummer (även riktnummer)

Adress Mobilnummer

Postnummer Postort E-postadress

Ordförande Telefonnummer (även riktnummer)

Adress Mobilnummer

Postnummer Postort E-postadress

Kassör Telefonnummer (även riktnummer)

Adress Mobilnummer

Postnummer Postort E-postadress

Sekreterare Telefonnummer (även riktnummer)

Adress Mobilnummer

Postnummer Postort E-postadress

Revisor/Revisorer Telefonnummer (även riktnummer)

Adress Mobilnummer

Postnummer Postort E-postadress

Fortsättning på nästa sida 
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Ange antal medlemmar uppdelat på kön och åldersgrupper
Antal medlemmar pojkar/män 0-6 år 7-25 år 26-64 år 65 år -

Antal medlemmar flickor/kvinnor 0-6 år 7-25 år 26-64 år 65 år -

Totalt antal medlemmar

Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter stämmer 
Ort och datum

Utsedd firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande

        Jag intygar att jag läst och tagit del av information på www.mark.se ”Att vara förening i Marks kommun”.
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