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Allmänna avdelningen  1 (3) 

Anmälan om föreningsuppgifter till Malå kommun kan göras året om. Ansökan om kulturbidrag ska göras 
senast 31 januari. Ansökan om aktivitets-, lokal- eller anläggningsbidrag ska göras senast 31 mars. 

ÅRLIGA FÖRENINGSUPPGIFTER 

Föreningens kontaktuppgifter 

Föreningens hela namn utan förkortningar* 

Föreningens organisationsnummer Föreningens konto-, bank- eller plusgironummer* 

Föreningens postadress* Föreningens besöksadress* 
c/o: 

Gata/box: 

Postnr, ort: 

Föreningens e-post* Har egen lokal       Hyr lokal   Saknar lokal 

Föreningens telefonnummer* Föreningen webbadress 

Vilken är föreningens huvudsakliga aktivitet? 

Tillhör föreningen någon distrikts- eller riksorganisation? I så fall vilken? 

Ordförandens namn* 

Ordförandens postadress (om annan än föreningens adress) Ordförandens e-postadress* 

Ordförandens mobilnummer* 

Kassörens namn* 

Kassörens postadress (om annan än föreningens adress) Kassörens e-postadress* 

Kassörens mobilnummer* 
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Anmälan om föreningsuppgifter till Malå kommun kan göras året om. Ansökan om kulturbidrag ska göras 
senast 31 januari. Ansökan om aktivitets-, lokal- eller anläggningsbidrag ska göras senast 31 mars. 

Kontaktperson (Om annan än ordföranden) 

Kontaktperson 

Kontaktpersonens e- postadress Kontaktpersonens mobilnummer 

Uppgifter om kontaktperson på Internet - GDPR 

Enligt dataskyddslagstiftningen ska personuppgifter godkännas skriftligen för medgivande 
att dessa publiceras på Internet.  

Genom att lämna in denna blankett till Malå kommun så godkänner föreningen att 
ovanstående uppgifter om föreningen och kontaktperson/ordförande publiceras i 
kommunens föreningsregister på Internet. 

 
 
Grundkrav 

För att förening ska vara berättigad till föreningsbidrag hos Malå kommun ska bland annat 
följande krav uppfyllas och påståendena besvaras med JA. 

Föreningen JA NEJ 
- bedriver ideell verksamhet inom Malå kommun

- är uppbyggd på demokratiska principer

- är öppen för alla som vill bli medlemmar

- har stadgar som godkänts av medlemmarna

- har en styrelse som valts av medlemmarna

- har minst en revisor som valts av medlemmarna

- verkar för jämställdhet mellan könen

- motverkar diskriminering/mobbning och rasism

- motverkar nyttjande av tobak-, alkohol-, narkotika, dopning

- motverkar att det bedrivs toppning i tävlingsverksamhet för
ungdomar under 15 år

!
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Anmälan om föreningsuppgifter till Malå kommun kan göras året om. Ansökan om kulturbidrag ska göras 
senast 31 januari. Ansökan om aktivitets-, lokal- eller anläggningsbidrag ska göras senast 31 mars. 

Styrelsen och ledare 

Totalt antal styrelseledamöter (minst 3)* Varav kvinnor* Varav män* 

Totalt antal ledare t.o.m. 25 år* Varav kvinnor* Varav män* 

Totalt antal ledare över 26 år* Varav kvinnor* Varav män* 

Medlemmar 

Gäller medlemmar som betalt en årlig medlemsavgift och finns med i föreningens medlemslista. 

Ålder Antal flickor/kvinnor Antal pojkar/män Totalt 
0 - 4 år 

5 - 20 år 

21 - 64 år 

65 ->  år 

Totalt antal medlemmar: 

Underskrift 

Vi försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla nödvändiga bilagor är 
bifogade ansökan. 

Ort och datum* Ort och datum 

Underskrift ordförande* Underskrift kassör 

Namnförtydligande* Namnförtydligande 

OBS! Om föreningen söker bidrag, ex lokal-, anläggnings bidrag eller aktivitetsstöd, så behöver ansökan 
kompletteras med bilagor. Se vilka bilagor som behövs i respektive ansökningsblankett. 

Om föreningen endast vill att föreningsuppgifterna ska finns på kommunens hemsida, så räcker det med endast 
denna bilaga. 
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