Registrering för lotteri

Ansökan

enligt § 17 lotterilagen

Tekniska kontoret

Fritidsavdelningen
Sökande

Lotteriföreståndare

Utdelningsadress (gata, box etc)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer, ort

Postnummer, ort

Organisationsnummer

Telefon kontorstid (även riktnr)

Ansökan avser period (fr.o.m – t.o.m)

Personnummer

Telefon arbete/bostad

Lotteriförsäljningsområde

Till ansökan bifogas

Ort och datum

Sökandes underskrift och namnförtydligande

Till ansökan bifogas:
1. Antagna stadgar
2. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
3. Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotter och förslag på lottriföreståndare

Lotterilagen
Vem som kan få tillstånd
15 §
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen
av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.
Lotterier som kräver registrering
17 §
En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering
anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om
1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 prisbasbelopp,
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett prisbasbelopp,
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.
Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att
någon sådan inte behövs.
Vid ytterligare information kontakta
Eva Holm, fritidskonsulent
Tfn 0271-570 59
E-post: eva.holm@ovanaker.se

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

0271- 573 73

tekniska@ovanaker.se

www.ovanaker.se

