ANSÖKAN

1 (2)

Länsstyrelsen i Norrbotten
971 86 LULEÅ
Namn

Lotterianordnare
(Vid bingoallians anges här ombudets uppgifter. Alliansföreningarnas uppgifter som lotterianordnare anges på separat bilaga)

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Postnummer och ortsnamn

Telefon (även riktnr)

Spelplatsens namn

Spelplats och typ av spel

Besöksadress
Postnummer och ortsnamn

Typ av bingospel

Telefon (även riktnr)

Pris per bricka Sammanlagt insatsbelopp Tid för spelet fr.o.m - t.o.m.

Variantbingo
Automatbingo
Storbingo (ange
även veckodagar
i högra spalten

Lotteriföreståndare

Lotterikontrollant

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon, bostaden (även riktnr)

Postnummer och ortsnamn

Telefon, arbetet (även riktnr)

Namn

Arvode

Utdelningsadress

Telefon, bostaden (även riktnr)

Postnummer och ortsnamn

Telefon, arbetet (även riktnr)

Behållningen ska användas till

anges

föreningens huvudsakliga
verksamhet

Ändamål

per månad

annat

Övriga upplysningar

Bilagor som bifogas ansökan
(se upplysningar på baksidan)

1 Lotteriföreståndarintyg

6 Verksamhetsberättelse

2 Spel- och vinstplan

7 Stadgar

3 Ekonomisk plan för bingospel

8 Styrelseledamöter

4 Protokollsutdrag

9 Ekonomisk redovisning

5 Skriftligt konsultavtal

10

Underskrift eller firmatecknare
av lotterisamordnare
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

010-225 50 00

0920-22 84 11

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Upplysningar om bilagor till Ansökan/Registreringsanmälan - bingospel
A

Till varje ansökan, som ska vara fullständigt ifylld och
undertecknad, ska alltid bifogas följande handlingar.

B

Följande handlingar ska vidare bifogas i den mån
aktuella handlingar inte tidigare bifogats ansökan
om bingospel hos länsstyrelsen.

1

Lotteriföreståndarintyg undertecknat av den som
åtagit sig att vara föreståndare (blankett kan fås hos
länsstyrelsen).

6

Senaste verksamhetsberättelse/årsberättelse.

7

Stadgar som antagits och gäller för föreningen.

2

Spel- och vinstplan i tre exemplar.

8

3

Ekonomisk plan för bingospelet (se nedan)

Förteckning över styrelseledamöter i föreningen
eller ledamöter i särskild lotteristyrelse med namn,
adress och telefonnummer.

4

Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka
om tillstånd för bingospel, önskemål om bingospelets
insatsbelopp och spelperiod samt uppgift vem som
föereningen utsett till lotteriföreståndare.

9

Ekonomisk redovisning av föreningens
verksamhet.

5

10

.....................................................................................

Konsultavtal Skriftligt avtal om serviceföretag anlitas.
Ekonomisk plan (ska alltid fyllas i)
Kronor

Kronor

INKOMSTER

UTGIFTER
1

Vinster i form av kontanter

2 Rabatter på inköpta presentkort

2

Vinster i form av varor

3 Rabbatt på inköpta vinster

3

Bingomateriel (även apparathyra)

4 Försäljning (pennor, tape o d)

4

Annonskostnader

5 Ränta

5

Lokalhyra

6 Annonsinkomster

6

Löner (inkl soc kostn)

7 Behållning från övrig kommersiell
verksamhet som tillfaller tillstånds-havaren (servering o d)

7

Skatt på spel

8

9 Kontrollantarvode (inkl soc kostn)

9

10 Ersättning för avskrivningar

10

11 Ersättning för ränta på oavskriven
investering

11

12 Ersättning för gemensam ledning (i förek
fall)

12

13 Konsultarvode (i förek fall)

13

14 Övriga kostnader (se bilaga)

Summa

Summa

1 Försålda bingobrickor

8 Lotteriföreståndararvode (inkl soc kostn)

Behållning

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

010-225 50 00

0920-22 84 11

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

