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Information:
Skicka in en uppdaterad blankett till Arbets‐ och näringslivskontoret omedelbart efter föreningens årsmöte, eller när det sker någon annan
förändring i uppgifterna, alltså minst en gång om året. Blanketten skickas till Arbets‐ och näringslivskontoret, se adress nederst på sidan. Ange
föreningens namn och uppgifter till en kontaktperson dit ni önskar föreningens post. Kontaktpersonen ska vara utsedd av föreningen. OBS att
uppgifterna publiceras i föreningsregistret på kommunens webbplats: www.hylte.se/forening

Föreningens uppgifter
Ev. kansli Tfn/fax

Föreningens namn
Kontaktperson

Tfn Bostad

Tfn mobil

Adress
Postnummer

Postadress

E‐postadress

Organisationsnummer

Hemsida
Plusgiro
Föreningen bildades år

Bankgiro
Ev. riksorganisation

Styrelsefunktioner
Ordförande, namn

Tfn Bostad

Tfn mobil

Tfn Bostad

Tfn mobil

Adress
Postnummer

Postadress

E‐postadress:

Kassör, namn
Adress
Postnummer

Postadress

E‐postadress:

Sekreterare, namn

Tfn Bostad

Tfn mobil

Adress
Postnummer

Postadress

E‐postadress:

Arbets- och näringslivskontoret
Hylte kommun

Fabriksgatan 1
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 -180 10
Fax 0345 -181 90

bokning@hylte.se
www.hylte.se

Postgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 - 4354
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Ange vilka olika typer av verksamheter som föreningen regelbundet bedriver t ex handboll, dans, ridning etc. som bedrivs regelbundet inom
föreningen. Uppgifterna publiceras på kommunens hemsida under föreningsregistret.
Ange också föreningens verksamhetsår (ex 1/1‐31/12, 1/7‐30/6) och i vilken månad årsmöte hålls.
Föreningens olika verksamheter:

Verksamhetsår (t.ex. 1/1‐31/12):

Månad för årsmöte:

Betalar föreningens medlemmar medlemsavgift:
Ja ☐

Nej ☐

Om ja, specificera samtliga medlemsavgifter (t.ex. ungdom 100 kr, vuxen 200 kr, familj 500 kr)

Ange föreningens medlemmar vid senaste årsmötet.
Pojkar/män

Flickor/kvinnor

Totalt

0 ‐ 6 år
7 ‐ 25 år
26 ‐ äldre

Totalt antal medlemmar:

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av kontaktperson, ordförande, kassör eller sekreterare.
Jag samtycker även att personuppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL), och att de kommer att
publiceras i föreningsregistret.
Ort:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

För din information vill vi meddela att Arbets‐ och näringslivskontoret använder era personuppgifter för att behandla ansökningshandlingar,
fakturering, bidrag, marknadsföringssyften och övrig administrativ handläggning.
Föreningsuppgifter kommer också att läggas ut på Hylte kommuns hemsida, under föreningsregister.
Vill du ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dessa är vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till Arbets‐ och näringslivskontoret, 314 80 Hyltebruk. Du kan också göra en skriftlig anmälan om inte du vill att uppgifterna skall användas
för direkt marknadsföring.

