Föreningsregister - Kulturförening
Anmälan / ändring av uppgifter

Förvaltningens anteckningar
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Följande uppgifter ligger till grund för Jönköpings kommuns föreningsregister. Uppgifterna används bl.a. till utskick och
publiceras i Föreningsregistret på Jönköpings kommuns hemsida på Internet. Organisationsnummer behövs för registrering.
Organisationsnummer

Föreningens fullständiga namn

Officiell föreningsadress alt. c/o-adress (till vilken posten sänds)

Postnummer

Postadress

Officiell kontaktperson

Tfn dagtid

Gata, box e.d.

Tfn kvällstid

Mobil

Officiell e-post alt. e-post till kontaktperson

Föreningens hemsida

Önskas länk till er förenings hemsida?
Nej
Ja

Ev. besöksadress till hembygdsgård, galleri, föreningslokal etc.

Internet
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) är det tillåtet att publicera personuppgifter på Internet om den person uppgifterna avser har
lämnat sitt samtycke. Med hänsyn till detta vill vi därför ha ditt samtycke innan vi publicerar ditt namn, adress, e-post och telefonnummer på Internet. Du har naturligtvis möjlighet att avböja att vi publicerar dessa uppgifter. I så fall skriver vi endast ut
föreningens namn på hemsidan. Om uppgifterna ovan avser två personer måste vi ha bådas samtycke. Underteckna nedan
och återsänd blanketten till oss. Mer information om personuppgifter finns på www.jonkoping.se/kultur.
Undertecknad

Undertecknad

samtycker

samtycker

samtycker inte

samtycker inte

till att ovanstående uppgifter vad gäller mitt namn,
adress och telefonnummer m.m. publiceras på
Jönköpings kommuns hemsida på Internet

till att ovanstående uppgifter vad gäller mitt namn,
adress och telefonnummer m.m. publiceras på
Jönköpings kommuns hemsida på Internet

Namn

Namn

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Ändrar Ni uppgifter under året!
Skicka in den här föreningsregisterblanketten
så vi har aktuella uppgifter om er förening!

Datum

1. Markera en föreningkategori med ett kryss.
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Musikförening

Dansförening

Museiförening

Konst- el hantverksförening

Film- el fotoförening

Annan kulturförening

Teater- el revyförening

Hembygdsförening

Studieförbund

2. Ange föreningens största verksamhetsområden dvs. de aktiviteter som bedrivs på ett organiserat sätt.
Musik m.m.

Dans

Annan kulturverksamhet

 Musik - blåsmusik

 Dans - barn

 Arkiv

 Musik - folkmusik

 Dans - folkdans

 Bokcafé

 Musik - orkestermusik

 Dans - kurser

 Botanik

 Musik - ungdom

 Dans - salsa

 Filateli

 Drillflickor

 Dans - showdans

 Forskning

 Kör - barn

 Dans - sportdans

 Fredsarbete

 Kör - blandad

 Dans - square dance

 Internationell verksamhet

 Kör - dam

 Dans - ungdom

 Intresseförening

 Kör - kyrka

 Breakdance

 Mångkulturell verksamhet

 Kör - man
 Kör - ungdom

 Religiös/kyrklig verksamhet
Film - Foto
 Filmvisning

Konst - Hantverk

 Foto

 Konstverksamhet
 Konsthantverk
 Hantverk

Hembygd - Museer mm

 Teater - amatör
 Teater - barn

 Språk
 Studieverksamhet
 Veteranfordon

 Hembygdsverksamhet
 Historisk/kulturhistorisk verks.
 Kulturmiljövård

Teater - Revy

 Samlarverksamhet

 Medeltidsverksamhet
 Museiverksamhet

Arrangerande förening
 Arrangör - barnkultur
 Arrangör - föreläsning
 Arrangör - konsert
 Arrangör - marknad

 Teater - ungdom

 Arrangör - studieverksamhet

Revy

 Arrangör - teater

 Rollspel

 Arrangör - ungdomskultur
 Arrangör - utställning

Kultur Jönköpings kommun
Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 1, Box 1029, 551 11 Jönköping
tfn 036-10 66 93, kultur@jonkoping.se, www.jonkoping.se/kultur

