
FÖRENINGSUPPGIFTER 
Barn- och ungdomsföreningar

Ankomststämpel

Båstads kommun 
  
Teknik och service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431 - 770 00 vx 
Bankgiro: 650-8337 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter hittar du på  
http://www.bastad.se/Uppleva och göra/Hantering av personuppgifter

Föreningsuppgifter

Organisationsnr

Förening

Postnummer Postort

Utdelningsadress (gata, box etc)

Plusgiro/Bankgiro

Webbadress

Riksorganisation E-postadress

E-postadress

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Kassör

Utdelningsadress (gata, box etc), Postadress

Mobiltelefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc), Postadress

Sekreterare

E-postadress

Ordförande

Utdelningsadress (gata, box etc), Postadress

Mobiltelefonnummer

Gäller år

Antal betalande medlemmar den 31 december enligt föreningens medlemsregister 

Mantalsskriva i  
   Båstads kommun Inte mantalsskrivna

Blanketten ska lämnas in senast den 15 februari 
  
Skriv ut blanketten och skicka in den till adress:  BÅSTADS KOMMUN, Teknik & service, 269 80 BÅSTAD! 
  
eller maila ansökan till bastads.kommun@bastad.se.

Åldersgrupp

4 - 6 år

7 - 20 år

21 - 25 år

26 år och äldre

SUMMA

4 - 6 år

7 - 20 år

21 - 25 år

26 år och äldre

SUMMA

Åldersgrupp
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