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Ansökan 
Organisationsnummer för ideell förening * Skatteverket

Blanketten skickas till: 
Skatteverket 
871 87 Härnösand  

Uppgifter om föreningen
Föreningens namn

Räkenskapsår 

Från datum Till datum
Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj.  
Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.

Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte)

Föreningens adress
c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson)

Gatuadress

Postnummer och ort

Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende
Namn Telefonnummer

Underskrift
Datum

Personnummer

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan 
 

1 Föreningens stadgar 
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas. 

2 Protokoll från mötet då föreningen bildades 
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också 
stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening 
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