
 

LOTTERIREDOVISNING 

 

GRUNDINFORMATION 

 

EKONOMISK REDOVISNING 
Intäkter Kronor 
Sålda lotter  
Eventuella rabatter  
Skänkta vinster  
Ränta  
  
  
  
  

Summa:  

 
 
 
 
 

Utgifter Kronor 
Vinster pengar  
Vinster ej pengar  
Tryckning, lotter och dragningslista  
Marknadsföring  
Hyra av lokal  
Arvode, försäljning (inkl sociala avg)  
Eventuellt arvode till serviceföretag  
Arvode, kontrollant (inkl sociala avg)  
Registreringsavgift  
Övriga utgifter  
  
  

Summa:  
Underskott/Behållning::  

 

UNDERSKRIFTER 

 
 

Tillstånds-

havare 

Namn på förening 

 

Adress (postadress, postnummer och ort) 

Organisationsnummer 

 

E-postadress Telefonnummer 

Lotteriförsäljningsområde 

 

Försäljningsperiod Tillståndsdatum 

Ev. Serviceföretag (namn och postadress) 

 

Lottpris 

Osålda 
lotter 

Samtliga osålda, obrutna lotter överlämnas till kontrollanten 

Antal 
 
 

Styckpris 

Till kassan 
 

Kontant, kronor 
 
 

Bank/plusgiro, kronor Ej utlösta vinster till ett värde av, kronor 

Kontaktperson Härmed intygas att uppgifterna i redovisningsblanketten är korrekta. 

Ort och datum 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 

    

Föreningskassör Härmed intygas att inga andra kostnader finns för lotteriet som betalats direkt av 

föreningen än de som redovisats ovan. 

Ort och datum 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 

    

Kontrollant Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot kvitton och värdet 

av lotteriets vinster överensstämmer med bestämd vinstplan. 

Ort och datum 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 



 

LOTTERIREDOVISNING 

 

UPPLYSNINGAR 
Två exemplar av blanketten ska fyllas i och lämnas till kontrollansvarig. Efter granskning lämnar 
kontrollansvarig över ett exemplar till Munkfors Kommun. 
 
 

Lotteriredovisning skickas till: 
Munkfors Kommun 
Box 13 
684 21 MUNKFORS 
  



 

LOTTERIREDOVISNING 

 

BILAGA 1 
 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Munkfors kommun behöver spara och behandla personuppgifter som namn, telefonnummer, 
e-postadress och postadress samt uppgifter om ekonomin.  
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ärendet.  
 
De personuppgifter som Munkfors kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du 
lämnar till oss i samband med ansökan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan 
Munkfors kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar 
risken för att Munkfors kommun avvisar ärendet. 
 
Munkfors kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning – Munkfors kommun måste få in en lotteriredovisning för att kunna ta 
ställning i ditt ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Munkfors kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller 
kommunal myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra 
skyldigheter gentemot dig. Munkfors kommun kan även komma att dela dina personuppgifter 
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig 
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att först informera dig.  
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Du har rätt att kontakta oss 
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter.  
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter 
på telefonnummer 0563-541000 eller besöka oss i kommunhuset, Smedsgatan 16, Munkfors.  
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter 
rättade, överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter.  
 
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till 
kommunens webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen   
 
Om du har klagomål på Munkfors kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt 
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, före detta 
Datainspektionen.  
 
 


