
 
 
 

 
  

 
 

  
 
 

 

 

 
  

  

   

 
 

  

  

   

 

 
   

 
 

  

  

 
 

  
   

 
 

   
   

 
  

    
 

 
 

  

Anmälan och/eller avanmälan av
registertecknare för stiftelse 

Blanketten skickas till: 
Länsstyrelsen i Dalarna 
Rättsenheten 
791 84 Falun 

Registertecknare  
För att  kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för  
stiftelser  måste stiftelsen utse och anmäla en/flera 
registertecknare. Registertecknaren är den person som  
representerar stiftelsen vid användandet av  
länsstyrelsernas e-tjänster. För att kunna använda e- 
tjänsterna måste registertecknaren inneha giltig e- 
legitimation från BankID, Nordea eller Telia samt  en 
Internetuppkoppling.  

Behandling av personuppgifter  
Länsstyrelsen kommer att registrera registertecknaren i 
stiftelseregistret. Det innebär att uppgiften databehandlas 
och blir offentlig. Uppgiften kommer inte att framgå av 
stiftelsens registreringsbevis. I samband med att 
registertecknaren använder e-tjänsterna kontrolleras att 
denne har rätt att använda e-tjänsterna för stiftelsens 
räkning samt att e-legitimationen är giltig. 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på  www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Stiftelse 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon (även riktnummer) E-post adress 

Anmälan av registertecknare 
Namn Personnummer 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Telefon (även riktnummer) Mobilnummer E-postadress 

Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras och behandlas i samband med att e-tjänsterna används 
Datum  Underskrift av registertecknaren  

Underskrift av styrelseledamot eller firmatecknare för förvaltare 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

Avanmälan av registertecknare 
Namn Personnummer 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

Underskrift av styrelseledamot eller firmatecknare för förvaltare 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

OBS ! 
• Protokoll från styrelsemöte där registertecknare utsetts ska alltid bifogas 
• Om Ni vill anmäla eller avanmäla fler registertecknare får Ni fylla i fler blanketter 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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