Anmälan och fullmakt till
Bodens kommuns Föreningsportal

Anmälan och fullmakt till föreningsportal
Följande blankett används av föreningar som önskar registrera sig på Bodens kommuns Föreningsportal.

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon bostad

Telefon mobil

Utdelningsadress (c/o-adress, gata, box etc)

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

Föreningen bildades år

Ev. riksorganisation

E-postadress till föreningen eller till kontaktperson
Besöksadress (till ev. föreningslokal)
Hemsida

Typ av verksamhet (ex. handboll, musik, dans)

Område (vart i kommunen sker den huvudsakliga verksamheten)

Verksamhetsår (t.ex 1/1-31/12)

Månad för årsmöte

Styrelsefunktioner
Ordförande

Telefon mobil

E-postadress

Kassör

Telefon mobil

E-postadress

Sekreterare

Telefon mobil

E-postadress
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Betalar föreningens medlemmar medlemsavgift?
Ja

Nej

Om ja, specificera samtliga medlemsavgifter (t.ex. ungdom 50kr, vuxen 100 kr, familj 200 kr osv)

Ange antal medlemmar i föreningen vid årsskiftet 31/12

Kopia på föreningens stadgar samt årsmöteshandlingar bifogas:
Ja

Nej

Föreningsadministratör
Föreningsadministratören får behörighet att uppdatera information och kontaktuppgifter på föreningens Mina
Sidor på Föreningsportalen, ansöka om bidrag, boka lokaler, ge behörighet till andra föreningsmedlemmar
för närvaroregistrering med mera. Det är föreningens styrelse som ska utse och godkänna vem eller vilka
som ska inneha behörighet till föreningsportalen.
Föreningsadministratör #1 Namn:

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

E-postadress

Mobilnummer

Ange personens roll i föreningen (t.ex ordförande, kassör m.m)
Jag godkänner att Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen lagrar mina personuppgifter enligt GDPR.
Underskrift

Föreningsadministratör #2 Namn:

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

E-postadress

Mobilnummer

Ange personens roll i föreningen (t.ex ordförande, kassör m.m)
Jag godkänner att Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen lagrar mina personuppgifter enligt GDPR.
Underskrift

Underskrift styrelse Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas av firmatecknare, ordförande, kassör eller sekreterare.
Signatur

Mobil

Namnförtydligande

Datum & ort
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Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i föreningsportalen och behöver spara och behandla personuppgifter för att
kunna hantera ansökningar och bokningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna
uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av
dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt
dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen i Boden kommun.
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