
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna

Sida 1 (1)Ansökan om registrering för 
lotteri enligt 17 § lotterilagen

Box 18  
295 21 Bromölla

kommunstyrelsen@bromolla.se 
 

www.bromolla.se 
 

0456 - 82 20 00 
  

0456 - 82 22 00 
  

Postadress E-post Webb-adress Telefon växel Telefax

Uppgifter om sökande förening

PostortUtdelningsadress (gata, box etc) Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Sökande förening

E-postadress

Härmed ansökes enligt 17 § lotterilagen (1994:1000) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående 
period, med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp. 
Om serviceföretag anlitas av en förening för att få tillgång till fast försäljningsställe, fordras tillstånd enligt 15 § lotterilagen.

Organisationsnummer

Lotteriförsäljningsområde (kommun/kommuner)

Uppgifter om lotteriföreståndare
Lotteriföreståndare 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Personnummer Telefonnummer (även riktnr)

Datum

Namnförtydligande

Underskrift
Underskrift sökande

Ansökan skickas till:                                                 Till ansökan skall bifogas: 
Kommunstyrelsen                                                        Protokollsutdrag: Att ansökan skall göras 
Bromölla kommun                                                                 "                 Vem som valts till lotteriföreståndare 
Box 18                                                                                   "                 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
295 21 Bromölla

BESLUT (ifylles av kommunen)
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 nedanstående peson.

Datum, from Datum, tom

Kommun/kommuner där lotterna får säljas

Av kommunen förordnad kontrollant

Avgift för registreringen, kronor

Datum

Namnförtydligande

Underskrift
Underskrift kommunen

Lotteriverksamheten registreras för
perioden:

Kontrollantarvode (enligt överenskommelse 
 mellan kontrollant och anordnare

Lotteriverksamheten ansöks för 
perioden:
Datum, from Datum, tom
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Uppgifter om sökande förening
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Härmed ansökes enligt 17 § lotterilagen (1994:1000) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående
period, med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.
Om serviceföretag anlitas av en förening för att få tillgång till fast försäljningsställe, fordras tillstånd enligt 15 § lotterilagen.
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Underskrift
Underskrift sökande
Ansökan skickas till:                                                 Till ansökan skall bifogas:
Kommunstyrelsen                                                        Protokollsutdrag: Att ansökan skall göras
Bromölla kommun                                                                 "                 Vem som valts till lotteriföreståndare
Box 18                                                                                   "                 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
295 21 Bromölla
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BESLUT (ifylles av kommunen)
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 nedanstående peson.
Avgift för registreringen, kronor
Underskrift
Underskrift kommunen
Lotteriverksamheten registreras för
perioden:
Kontrollantarvode (enligt överenskommelse
 mellan kontrollant och anordnare
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