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REGISTRERING/UPPDATERING 
Föreningsregister (rev. 1805) 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida. 

Föreningsuppgifter 
Föreningens namn 

      
Adress (till vilken vår post ska skickas) 

      
Postadress Organisationsnummer 

            
E-postadress Hemsideadress 

            
Ansluten till riksorganisation Ansluten till studieförbund 

 Ja   Nej. Om ja, vilken:        Ja   Nej. Om ja, vilket:       
Verksamhet (kortfattad beskrivning av föreningens huvudverksamhet) 

      
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter 
Ordförande 

      
Adress Telefon 

            
Postadress E-postadress  

            
Sekreterare 

      
Adress Telefon 

            
Postadress E-postadress 

            
Kassör 

      
Adress Telefon 

            
Postadress E-postadress 

            
Föreningens kontaktperson 

      
Adress Telefon 

            
Postadress E-postadress 
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Övrigt 
Bedriver föreningen verksamhet för ungdomar mellan 7-25 år? 

 Ja   Nej 
Önskar föreningen finnas med i föreningsregistret på Köpings kommuns hemsida, www.koping.se och i eventuella trycksaker som publiceras 

 Ja   Nej 
 
Följande dokument ska bifogas 
 

• Protokoll från årsmöte (föreningsregistret ska uppdateras senast 2 månader efter genomfört årsmöte) 
 

 

Underskrift 
Datum E-postadress 

            
Telefon Namnförtydligande och funktion i föreningen 

            
Underskrift 

 

 
 
 
VID NYREGISTRERING FYLL ÄVEN I FÖLJANDE 
 
Medlemsuppgifter 
 7-25 år 26- Pensionär Totalt 
 Flickor Pojkar Dam Herr Dam  Herr  
Aktiva                                           
        
Övriga                                           
        
Totalt                                           
 
 
Följande dokument ska bifogas 

 

• Medlemsförteckning (endast fullständigt namn, adress, födelsedatum) 
• Protokoll från årsmöte 
• Stadgar 
• Verksamhetsplan 

 

 

Underskrift  
Datum E-postadress 

            
Telefon Namnförtydligande och funktion i föreningen 

            
Underskrift 

 

  

Blanketten skickas till 
Köpings kommun 
Kultur & Fritid 
731 85  Köping 
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