Ansökan skickas till
Nyköpings Kommun
Nyköpings Arenor
611 83 Nyköping
forening@nykoping.se
0155-45 74 36

Ansökan Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen
Tillstånd för registrering för lotteri enligt § 17 Lotterilagen (SFS 1994:1000) ger tillstånd att
anordna lotterier som under en treårsperiod uppgår till högst tjugo prisbasbelopp.
Sökande (förening)

Lotteriföreståndare

Faktureringsadress/Postadress

Postadress

E-post

E-post

Organisationsnummer

Telefon dagtid

Personnummer

Telefon dagtid

Härmed ansöker vi om registrering för anordnande av lotterier enligt 17 § lotterilagen (1994:1000) under
nedanstående period, med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.
Period (fr.om – t o m)
Lotteriförsäljningsområde

OBS! Om serviceföretag anlitas av en förening för
att få tillgång till ett fast försäljningsställe fodras
tillstånd enligt 15 § lotterilagen.

Obligatoriska bilagor
□

Protokollsutdrag

Med föreningens rätt att ansöka om tillstånd,
insatsbelopp samt uppgifter om vem som
föreningen utsett till lotteriföreståndare.

Verksamhetsberättelse

□

Inklusive ekonomisk redovisning.

□

Stadgar

Om inte aktuella stadgar redan finns
på Nyköpings Arenor.

Sökandes underskrift
Ort och datum
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Beslut

Datum

Diarienummer

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett
insatsbelopp motsvarande högst 20 basbelopp.
- Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren.
- Lotterna får säljas inom nedanstående kommun/område.
- Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person.
- Se övriga bestämmelser på baksidan.
Lotteriverksamheten registreras för perioden (fr.om – t o m)
Kommun/område där biljetterna får säljas

Kontrollant bestämd av kommunen
Namn

E-post

Telefonnummer

Adress
Avgift för registrering
Kommunens underskrift

Kontrollantarvodet fastställs till 2 % av insatsbeloppet på startade lotterier.
Namnförtydligande

Information om bestämmelser vid registrering av lotterier
enligt §17 Lotterilagen
Lotteriföreståndare
Lotteriföreståndarens uppdrag är att ansvara för att lotteriet bedrivs enligt tillstånd, villkor och
bestämmelser. Lotteriföreståndaren har hjälp av en lotterikontrollant för planering,
genomförandet och redovisning av avslutat lotteri. Föreståndaren ska lämna redovisningen
lotterikontrollanten. Se nedan om redovisningar.

Lotterikontrollant
Lotterikontrollanten ska bistå lotteriföreståndaren vid planering, genomförande och
redovisning av lotteriet. Kontrollanten ska lämna redovisningen till kommunens
handläggare. Redovisningen ska visa insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som
har anordnats under perioden. Tillståndsmyndigheten, det vill säga kommunen, utser
lotterikontrollanen för lotteriet och bestämmer arvodet till kontrollanten. Arvodet skall
betalas av föreningen som anordnar lotterierna. Maxtak för arvodet är 2.000kr.

Upplägg av lotteri
I god tid innan lottförsäljningen påbörjas ska en plan över insatser och vinster samt uppgift
om värdet av dessa överlämnas till kontrollanten. Detta gäller för varje enskilt lotteri.
Kontrollanten ska godkänna lotteriet innan det startar.

Redovisning av lotteri vid registrering av lotterier § 17
Föreningen ska redovisa de lotterier som de har anordnat under året. Redovisningen ska
vara hos lotterikontrollanten senast den 15 februari efterföljande år. Vid
tillståndsperiodens slut ska även de lotterier som man anordnat aktuellt år redovisas till
kontrollanten.

Tillsyn av lotteri
Tillståndsmyndighet för lotteriet är den kommun som gett tillstånd. Den som anordnar ett
lotteri är skyldig att på begäran lämna de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen.

