
 

Ansökan om registrering för lotteri enligt 
6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) 

 
 

Information om registreringslotteri 

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller  
registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt 
allmän- nyttig verksamhet. Organisationen ska vara 
öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. 

 
Registreringen gäller en viss tid, högst fem år. En fören- 
ing som registreras får då arrangera flera lotterier med 
en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp 
under en femårsperiod. Organisationer som har högre 

 
 

omsättning ska vända sig till Spelinspektionen. Värdet av 
vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och 
högst 50 procent av insatsernas värde och värdet av en 
kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. 

 
Föreningen föreslår en lotterikontrollant. Kontrollanten 
får inte sitta i styrelsen och ska inte vara medlem i 
föreningen, då rollen är att kontrollera 
lotteriverksamheten och tillvarata kommunens, 
innehavaren av registreringen och allmänhetens intresse. 

 
Uppgifter om sökanden 

 
Förening Org.nummer E-postadress 

Postadress 

Postnummer Ort 

 
Kontaktperson 

 
Namn 
 

Personnummer 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden 

 
Kontrollant 

 
Namn 
 

Personnummer 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress  



 
Registreringens omfattning 

 

Lotteriförsäljningsområde (kommun) 

Ange önskad startdatum ÅÅÅÅMMDD 

 

Bilagor som ska bifogas ansökan (om de inte sedan tidigare finns inskickade till kommunen) 
 

1. Föreningens stadgar 

2. Styrelseprotokoll. Beslut lotterier 

3. Senaste verksamhetsberättelse 

4. Senaste revisionsberättelse  

5. Senaste resultat och balansräkning  

Övrig information 

 
  
 

Underskrift försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla relevanta 
bilagor är bifogade ansökan. 

 
Ort och datum 

 
 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift ordförande Underskrift kontaktperson Underskrift kontrollant 

 

 Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
  

 
 
 
 
Så här behandlar Kristianstads kommun personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Aktuell nämnd är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter 
som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig 
begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Aktuell nämnd ska omgående rätta felaktiga och 
missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter 
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se om du har 
klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.
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