FÖRENINGSUPPGIFT
(Vid bildande av ny förening)
Kultur- och fritidsförvaltningen, Havremagasinet, 281 80 Hässleholm
Besöksdadress: Väpnaregatan 13c, 28150 Hässleholm
E-post: fredrik.jansson@hassleholm.se
Hässleholms Fritids ID-nr

Kontaktperson: Fredrik Jansson 0451-26 82 15
Föreningens namn

Föreningen bildad

C/o adress

Adress

Postnr

Årsmötesmånad

Ort

Föreningens e-postadress

Föreningens hemsida

Tfn.nr

Organisationsnummer

Faxnr

Bankgiro

C/o-adressatens godkännande av uppgifter på internet (info se baksida)
Underskrift:……………………………………………………………..

RIKS- OCH REGIONALA FÖRBUND
Tillhör följande riksförbund

VERKSAMHET
Verksamheter

Verksamhetsområden

FÖRENINGENS HUVUDKONTAKTMAN
Namn

Adress

E-postadress

Tfn.nr dagtid

Tfn.nr kvällstid

Mobiltfn.nr

Faxnr

Mobiltfn.nr

Faxnr

Huvudkontaktpersonens godkännande av uppgifter på internet (info se baksidan)

Underskrift:……………………………………………………………..

ORDFÖRANDE
Namn

Adress

E-postadress

Tfn.nr dagtid

Tfn.nr kvällstid

SEKRETERARE OCH KASSÖR
Sekreterare

Tfn.nr dagtid

Tfn.nr kvällstid

Mobiltfn.nr

Kassör

Tfn.nr dagtid

Tfn.nr kvällstid

Mobiltfn.nr

Pojkar/män

Flickor/kvinnor

Fakturaadress

MEDLEMSTAL
0-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
Över 21år
UNDERSKRIFT
Ort och datum

Ordförande eller av styrelsen utsedd firmatecknare
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Bilagor:
- 1 ex. av protokoll
från bildandemötet
- 1 ex. stadgar

Att bilda förening...
Om ni anser att det inte redan finns någon förening som
motsvarar era intressen utan vill bilda ny förening, gör då så här:
1. Samla intresserade till en första träff.
2. Diskutera och besluta om föreningens målsättning och arbetssätt.
3. Välj en tillfällig styrelse (interimstyrelse) med ordförande, sekreterare
och kassör.
Dessa får i uppdrag att:
> Ha hand om medlemsteckningen
> Upprätta förslag till stadgar
> Svara för verksamheten fram till årsmötet
För samma tid väljes också revisorer.

4. Tag reda på om det finns en riksorganisation för er förening.
Detta för att ni troligen kan följa deras normalstadgar. Fritidsnämnden ställer också krav
på att föreningen skall tillhöra någon riks- eller regional organisation för att kunna bli bidragsberättigad.

5. Ni kan arbeta efter följande dagordning när föreningen bildas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän
4. Allmän information
5. Beslut om bildande av förening
6. Beslut om föreningsnamn
7. Fastställande av årsavgift
8. Frågan om stadgar
9. Diskussion om verksamhet
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Avslutning

6. Anmäl föreningen för registrering hos fritidsförvaltningen.
För detta fordras:
> Uppgift på föreningens namn
> Skriftligt godkännande av personuppgifter på Internet enligt personuppgiftslagen.
> Bildandedatum
> Organisationsnummer (Ansökningsblanketter finns på www.hassleholm.se/fritid)
> Uppgift på tillhörighet riks- och/eller regional organisation
> Verksamhetsområde (verksamheter)
> Kommundel (geografiskt område)
> Föreningens normala årsmötesmånad
> 1 ex av föreningens stadgar samt 1 ex av protokoll från bildandemötet
För att vara kommunalt bidragsberättigad gäller vissa årliga uppgifter.
Dessa skiljer sig något om Ni är bidragsberättigade genom Fritidsnämnden, Kulturnämnden eller Kommunstyrelsen.
> Kalla till årsmöte för fastställande av stadgar mm.
> Utse den ordinarie styrelsen, vari ingår bl a ordförande, sekreterare och kassör.
De flesta föreningar har ytterligare några ledamöter i styrelsen. Glöm ej välja revisorer!

Vid oklarheter, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen
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