
1 (6) 

 

 

Anmälan om registrering av 
stiftelse – Nyregistrering     

Blanketten skickas till: 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
971 86 Luleå 

A. Stiftelsens namn och adress 

Stiftelsens namn 

 

Stiftelsens postadress 

 

Organisationsnummer (om det redan finns ett) 

 

Postnummer och ort 

E-postadress 

 

Kontaktperson (för- och efternamn) 

 

Telefonnummer (även riktnummer) 

 

Kontaktspersons telefonnummer (dagtid) 

 

B. Firma (ifylls endast av näringsdrivande stiftelse) 

Firma under vilken näringsverksamhet ska bedrivas 

 

Typ av näringsverksamhet 

 

C. Ordförande (vid egen förvaltning) 

Ordförande (för- och efternamn) 

 

Personnummer 

 

Utdelningsadress 

 

Postnummer och ort

E-postadress 

 

Telefonnummer (även riktnummer)
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D. Övriga ledamöter (vid egen förvaltning) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 
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E. Suppleanter (vid egen förvaltning) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Telefonnummer (dagtid) 

F. Förvaltare (vid anknuten förvaltning) 

Förvaltarens namn, fullständig utdelningsadress 

 

Organisationsnummer 

 

Säte 

 

E-postadress 

 

Telefonnummer (dagtid) 

 

G. Fristående revisor/revisorer 

Revisorns namn, fullständig utdelningsadress 

 

Personnummer 

 

Ange om revisor är godkänd eller auktoriserad 

 

E-postadress 

 

Telefonnummer (dagtid) 
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Revisorns namn, fullständig utdelningsadress 

Personnummer Ange om revisor är godkänd eller auktoriserad 

E-postadress Telefonnummer (dagtid) 

H. Revisionsbolag (vid avtal med revisionsbyrå)

Revisionsbyråns namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Ansvarig revisor (för- och efternamn) 

I. Firmatecknare

Ange vem eller vilka som företräder stiftelsens firma samt hur de tecknar, i förening eller var för sig. 

Firmatecknare 1 (för- och efternamn) Personnummer 

Firmatecknare 2 (för- och efternamn) Personnummer 

J. Externa firmatecknare (om sådan finns)

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

Personnummer Telefonnummer (dagtid) 

Förnamn, Efternamn, fullständig utdelningsadress 

Personnummer Telefonnummer (dagtid) 
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K. Stiftelsens tillgångar och räkenskapsår

Stiftelsens tillgångar enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen (SFS 1994:1220) 

Kalenderår 

Brutet kalenderår, ange vad: 

L. Övriga upplysningar

M. Namnunderskrifter av samtligaledamöter eller förvaltare, alternativt
firmatecknare

Härmed intygas att vi åtagit oss uppdraget att förvalta stiftelsen samt att ingen av de angivna 
personerna är underåriga, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Namnteckning 1 

Namnförtydligande 1 

Namnteckning 2 

Namnförtydligande 2 

Namnteckning 3 

Namnförtydligande 3 

Namnteckning 4 

Namnförtydligande 4 

Namnteckning 5 

Namnförtydligande 5 

Namnteckning 6 

Namnförtydligande 6 

Namnteckning 7 

Namnförtydligande 7 

Namnteckning 8 

Namnförtydligande 8 
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N. Bilagor 

Nedanstående bilagor ska alltid bifogas anmälan. En komplett anmälan ger snabbare handläggning. 

Stiftelseurkund (testamente, gåvobrev eller protokoll) 

Stadgar (även ursprungliga om stadgarna har ändrats) 

Årsredovisning med revisionsberättelse (senaste) Vid nybildning: kontoutdrag eller liknande i 
stiftelsens namn som visar uppgift om förmögenhet. 

Protokoll från senaste styrelsemötet. Vid nybildning: protokoll som visar vem eller vilka som 
tecknar stiftelsens firma 

Revisorsintyg som bekräftar att revisorn åtagit sig uppdraget. 

Kopia av pass eller annan identitetshandling för ledamot, suppleant eller firmatecknare som inte är 
folkbokförd i Sverige. 

Övriga bilagor (om det finns) 
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