
 

Anmälan om start av dellotteri 
Föreningar skickar denna till kontrollant 

 
 

Anmälan om start av registreringslotteri 
 

Föreningens namn 

 
 

Beskrivning av lotteriet 
 

Försäljningstid (fr o m , t o m)   

Typ av dragning Förhandsdragning            Efterhandsdragning 

Antal lotter Pris per lott  

Insatsbelopp   

Högsta vinstvärde, kr Lägsta vinstvärde, kr Totalt vinstvärde, kr 

Beskriv upplägg för de lotterier som ansökan avser att anordnas 

Ange hur dragning kommer att gå till 

Sker lotteriet i samband med ett arrangemang? 
Om ja, ange namnet på arrangemanget 

Sista datum att hämta ut vinst 

Vinstutlämningsställe 

Information om vinnare publiceras 



 
Ekonomisk kalkyl dellotteriet 

 

 
 
 
 

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

 
 
 

Ort och datum                                                                          Ort och datum 
 
 
 

Underskrift lotterikontrollant    Underskrift kontaktperson 
 
 

Namnförtydligande lotterikontrollant   Namnförtydligande kontaktperson 
  

 
 
 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Kultur- och fritidsnämnden 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 (behöver bara vara med ifall det rör minderåriga). Kultur- 
och fritidsnämnden 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 om du har klagomål på hur dina 
personuppgifter behandlas." 
 

Intäkter Kronor 

Sålda lotter  

Eventuella rabatter, skänkta vinster  

  

  

  

  

  

  

Summa:  

 

Kostnader Kronor 

Vinster marknadsvärdet  

Tryckning, lotter och dragningslista  

Marknadsföring  

Hyra av lokal  

Arvode, försäljning (inkl. sociala avg.)  

Eventuellt arvode till serviceföretag  

Registreringsavgift  

Övriga kostnader  

  

  

  

Summa: 
Beräknad behållning: 
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