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Dnro 

      

            

Anordnaren av en valinsamling ska senast två månader efter det att insamlingen avslutades 
lämna Polisstyrelsen en redovisning för valinsamlingen för övervakningen av valinsamlingen 
och offentliggörande av uppgifter om den. 

1 Kandidatens namn 

Namn Födelsedatum 

Adress 

                  
Postnummer Postanstalt 

Tiden för anordnande av valinsamlingen 

      

            

2 Stödförening 

Förening eller annat samfund FO-nummer 

Adress 

                  
Postnummer Postanstalt 

E-postadress 

            

Telefon 

Kontaktperson 

Namn 

      

                  
Adress Postnummer Postanstalt 

E-postadress 

            
Telefon 
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3 Uppgifter om redovisningen 

Intäkter Utgifter 
Myndighetens 

anteckningar 

Insamlingens bruttointäkt  € ---

Utgifter för anlitande av någon annan tjänsteleverantör ---

---

---

---

---

---

---

---

---

 € 

 Utgifter för planering € 

Utgifter för tryckning  € 

 

 

Utgifter för postning € 

Utgifter för marknadsföring och reklam € 

Utgifter för datateknik € 

 

 

Bank- och betalningsförmedlingsutgifter € 

Andra utgifter, vad:  € 

Utgifter sammanlagt  €

 Insamlingens nettoavkastning  
(bruttointäkt - utgifter sammanlagt) 

€ ---

4 Utredning om användning av insamlingskontot under insamlingstiden (obligatorisk) 

Du kan bifoga insamlingskontos kontoutdrag till redovisningen eller ge en annan pålitlig utredning om användningen av 
insamlingskontot under insamlingstiden 

Utredning för användningen av de insamlade medlen (t.ex. till vem och när medlen överlåts eller har överlåtits) 
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5 Tilläggsuppgifter 

  

6 Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att alla nödvändiga bilagor är bifogade. 
En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 

 Insamlingskontos kontoutdrag eller annan utredning om insamlingskontos användning 

 Revisorns utlåtande 

 Annan bilaga, vilken:
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