Instruktioner för Ansökan om ny förening hos SBF och RF
Ansökningsformuläret hittar ni på
http://www.biljardforbundet.se/forening/attstartaenforening/Ansokningsformular/

Ange om ni redan har ansökt om organisationsnummer hos Skatteverket eller om ni vill att
RF gör det år er. Skriv in föreningens fullständiga namn, t ex Biljardklubben Helsingborg
eller Vänersborgs Biljardklubb. Observera att namnet måste ange att det är en ideell förening
som bedriver idrott. Det betyder att förening, sällskap, klubb eller likande måste finnas med i
namnet i kombination med idrott, sport, biljard osv.

Fyll i föreningens box- eller besöksadress, enligt instruktionerna. Bankgiro eller plusgiro är
inte obligatoriskt för att skicka in ansökan men är givetvis bra att ha ordnat.

Fyll i uppgifterna om föreningens ordförande och kassör.

Fyll i föreningens idrottsansvarige, dvs kontaktpersonen för klubben. Ett tips är att använda
knappen för ordföranden eller kassören om det är samma person, vilket är vanligt.

Fyll i eventuella övriga upplysningar som SBF och RF kan tänkas behöva. Klicka sen på
knappen Ladda upp för att bifoga de dokument som efterfrågas, dvs föreningens stadgar och
protokollet från mötet där ni bildade föreningen. Observera att protokollet måste vara
underskrivet.

Sista steget är att ange vilka som är firmatecknare, dvs har rätt att företräda föreningen i
ekonomiska och juridiska frågor. Det kan vara en eller flera personer i eller utanför styrelsen.
Oavsett alternativ måste ni här ange vem eller vilka som har rätt att i föreningens namn
skicka in denna ansökan. Är det två personer markerar ni någon av de första två alternativen
och skriver in uppgifterna, är det en person markerar ni det andra.

Slutligen skriver en företrädare för föreningen under formuläret och skickar in ansökan.

Nästa steg blir att SBF granskar ansökan för att se att alla uppgifter och dokument är
korrekta. Om vi har frågor eller om komplettering behövs kontaktar vi er. När vi har godkänt
ansökan skickas den vidare till RF som gör samma granskning om det är så att SBF har
missat något. Därefter skickar de ut ett bekräftelsemejl till både SBF och föreningen om det
nya medlemskapet.

Välkommen till biljardsporten och Svenska Biljardförbundet!
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