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Anmälan till Samfällighetsföreningsregistret
I den här tjänsten får du hjälp med att göra en anmälan
om uppgiftsändring i samfällighetsföreningsregistret.
Du kan göra uppgiftsändring av föreningens kontaktuppgifter, lämna och
ändra uppgifter om styrelsemedlemmar eller firmatecknare samt anmäla datum för senaste föreningsstämma.

Inloggningssida
Här loggar du in med e-legitimation. För att använda den här tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.
Bild 1 Visar inloggningssidan när du anmäler uppgiftsändring till samfällighetsföreningsregistret.

Logga in genom att klicka på knappen ”Logga in med e-legitimation”
Följ instruktionerna från leverantören av säker inloggning och utgivaren av
din e-legitimation.
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LANTMÄTERIET

Användarvillkor
För att kunna använda tjänsten behöver du godkänna tjänstens användarvillkor.
Bild 2 Visar användarvillkoren

Godkänn användarvillkoren genom att klicka på knappen. ”Jag har läst
och godkänner villkoren”.

Hämta förening
Här hämtar du föreningen som uppgiftsändringen avser. Du hämtar
föreningen med hjälp av föreningens organisationsnummer. När föreningen
hämtas visas föreningsinformation med föreningsnamn, organisationsnummer och län.
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Bild 3 Visar "Hämta förening".

Hämtar förening genom att ange föreningens organisationsnummer och
klicka på knappen ”Hämta”.
”Rensa” knappen används för att rensa hämtade uppgifter.
Bild 4 Visar hur det ser ut med föreningsinformation för hämtad förening.

Välj förening genom att klicka på knappen ”Välj förening”. Föreningen
sparas i anmälan och du kan gå vidare med uppgiftsändringen.

Spara anmälan, Avbryt anmälan och Checklista
En påbörjad anmälan och de uppgifter som du lägger till sparas automatiskt. Hinner du inte klart din anmälan finns sparade uppgifterna kvar i
fem dagar innan anmälan tas bort.
”Avbryt anmälan” knappen tar bort hela anmälan. Behöver du börja om med
anmälan klickar du på knappen ”Avbryt anmälan”.
”Se över följande!” I checklistan kan du se vilka uppgifter som saknas i anmälan och vilka ändringar som gjorts. Saknas det en uppgift som är obligatorisk för anmälan är det inte möjligt att gå vidare i anmälan utan att lämna
efterfrågad uppgift.
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Bild 5 Visar checklista Se över följande! med information när det saknas uppgift om styrelsemedlemmarnas ID-nummer och när föreningens kontaktuppgifter ändrats.

Checklistan kan stängas och öppnas. Stäng genom att klicka på krysset och
öppna genom att klicka på knappen med checksymboler.

Vad vill du ha hjälp med?
Uppgiftsändring
Här anmäler du ändring av föreningens adress och kontaktuppgifter,
styrelsemedlemmar och firmatecknare.
Bild 6 Visar sidan där du väljer vilka uppgifter som ska ändras.

Välj vilken uppgift som ska ändras genom att klicka på knappen till ett
av alternativen. ”Ändra föreningens kontaktuppgifter” eller ”Ändra styrelsen”, ”Ändra firmatecknare”.

Ändra föreningens kontaktuppgifter
Här ändrar du föreningens adress och kontaktuppgifter. Uppgifter som
finns registrerade i samfällighetsföreningsregistret visas.
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Bild 7 Visar hur det ser ut på sidan där du ändrar föreningens kontaktuppgifter.

Ändra föreningens kontaktuppgifter genom att fylla i aktuella uppgifter i
fälten, Adress, Postnummer och Postort.
E-postadress och telefonnummer är inte obligatoriskt. När uppgifter om
föreningens telefonnummer och/eller e-postadress fylls i godkänner du att
uppgifterna registreras i samfällighetsföreningsregistret.
Klicka på knappen ”Spara ändringar”.
Knappen ”Avbryt ”används för att gå tillbaka till föregående sida utan att
spara uppgifter i anmälan.

Ändra styrelse
Här ändrar du uppgifter om styrelsemedlemmar. Du kan ta bort befintlig
person, ändra uppgift för befintlig person och lägga till person.
Uppgift om högst antal ledamöter och suppleanter enligt föreningens stadgar
visas på sidan. Är alla styrelsemedlemmar registrerade med svenskt personnummer eller samordningsnummer i samfällighetsföreningsregistret visas
uppgifter om föreningens styrelse. Saknar någon styrelsemedlem ID-nummer eller om någon styrelsemedlem är utländsk person visas inga uppgifter.
Visas inga uppgifter ska alla styrelsemedlemmar läggas till i anmälan.
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Bild 8 Visar hur det ser ut på sidan där du ändrar styrelse när det finns uppgift om styrelsemedlemmarnas ID-nummer.

Bild 9 Visar hur det ser ut på sidan där du ändrar styrelse när det saknas uppgift om styrelsemedlemmarnas ID-nummer.

Ändra uppgift för en befintlig styrelsemedlem, tex styrelseroll och funktion eller adressuppgifter, genom att klickar på knappen med pennsymbolen.
Ta bort en befintlig styrelsemedlem genom att klick på knappen med soptunnesymbolen.
Lägga till en person som styrelsemedlem genom att klicka på knappen
”Lägg till person”.
När du är klar med att ändra styrelse klickar du på knappen ”Spara ändringar”.
Knappen ”Avbryt ” används för att gå tillbaka till föregående sida utan att
spara uppgifter i anmälan.
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Bild 10 Visar hur det ser ut när du ska lägg till person till styrelsen.

Lägg till person genom att fylla uppgifterna i formuläret. Namn och personnummer, Styrelseroll och funktion. Utländsk person bockas för när du
ska lägga till en utländsk person.
Fyll i personnummer med 12 siffror (i fältet för personnummer kan även
eventuellt samordningsnummer anges). När ett korrekt personnummer fylls i
hämtas personens fullständiga namn och folkbokföringsadress.
Välj styrelseroll genom att klicka på rullisten till höger och markera ett av
alternativen: ”Ledamot”, ”Suppleant” eller ”Extern”.
Bocka för eventuell styrelsefunktion: ”Ordförande”, ”Sekreterare” eller
Kassör”.
Klicka på knappen ”Lägg till person”.
”Avbryt ” knappen används för att gå tillbaka till föregående sida utan att
nya uppgifter sparas i anmälan.
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Bild 11 Visar hur det ser ut när du ska lägga till en utländsk person i styrelsen.

Lägg till person genom att fylla i uppgifterna i formuläret. Namn och
personnummer, Styrelseroll och funktion samt Adressuppgifter.
Fyll i födelsedatum och fullständigt namn.
Välj styrelseroll genom att klicka på rullisten till höger och markera ett av
alternativen: ”Ledamot”, ”Suppleant” eller ”Extern”.
Bocka för eventuell styrelsefunktion: ”Ordförande”, ”Sekreterare” eller
Kassör”.
Klicka på knappen ”Lägg till person”.
Knappen ”Avbryt ” används för att gå tillbaka till föregående sida utan att
spara uppgifter i anmälan.

Ändra firmatecknare
Här ändrar du uppgift om firmatecknare. Du kan ändra hur föreningen
tecknas och välja vilken styrelseroll/person som är firmatecknare.
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Bild 12 Visar hur det ser ut där du ska ändra uppgift om firmatecknare.

Ändra firmatecknare genom att välja ett av alternativen. ”Föreningen
tecknas av styrelsen”, Föreningen tecknas av [Välj styrelseroll/person]”,
”Föreningen tecknas av [Välj styrelseroll/person] och [Välj styrelseroll/person] i förening” eller ”Föreningen tecknas av [Välj styrelseroll/person] och [Välj styrelseroll/person] var för sig”.
Bild 13 Visar hur det ser ut när du ska välja en styrelseroll/person som firmatecknare.

Välj Styrelseroll eller Styrelseledamot/Suppleant i rullisten. För att
kunna välja en Styrelseledamot/Suppleant ska personen vara registrerad i
anmälan under ändra styrelse.
Klicka på knappen ”Spara ändringar”.
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Knappen ”Avbryt ” används för att gå tillbaka till föregående sida utan att
spara uppgifter i anmälan.
Om de valbara alternativen inte stämmer överens med föreningens firmateckning behöver du komplettera uppgiftsändringen med ändring av firmatecknare på papper.

Komplettera och granska
När du är klar med att ändra uppgifter går du vidare till komplettera och
granska.
Bild 14 Visar hur det ser ut när du ska gå vidare till komplettera och granska.

Klicka på knappen ”Komplettera och granska”.
FÖRENINGSSTÄMMA

Här fyller du i datum för senaste föreningsstämma.
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Bild 15 Visar hur det ser ut där du ska ange datum för senaste föreningsstämma.

Fyll i fältet med datum för senaste föreningsstämma.
Klicka på knappen ”Kontaktuppgifter”.
KONTAKTUPPGIFTER

Här lämnar du som gör anmälan dina kontaktuppgifter. En kopia av anmälan skickas till angiven e-postadress när anmälan är inskickad. Har vi frågor
om anmälan tar vi kontakt med dig.
Bild 46 Visar hur det ser ut där du ska ange uppgiftslämnarens kontaktuppgifter.

Fyll i uppgiftslämnares E-postadress och telefonnummer.
Klicka på knappen ”Sammanfattning”.
SAMMANFATTNING

Här visas en sammanfattning av din anmälan. Du kan kontrollera att uppgifterna i anmälan är riktiga och lämna försäkran innan du skriver under och
skickar in ansökan.
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Bild 17 Visar hur det ser ut på sidan för sammanfattning av anmälan

För att kunna signera och skicka in anmälan ska du lämna följande försäkran.
"Jag försäkrar på heder och samvete följande: Att den som har utsetts till
styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare inte har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken. Att uppgifterna i anmälan om de personer
som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare
stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat. Att den som utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare har åtagit sig
uppdraget."
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Bild 18 Visar hur försäkran ser ut.

Bocka för ”Jag försäkrar ovanstående uppgifter på heder och samvete.
Klicka på knappen ”Signera och skicka in anmälan”.

Signera och skicka in anmälan
Följ instruktionerna från leverantören av säker inloggning och utgivaren av
din e-legitimation.
Ansökan skickas in automatiskt när du är klar med din underskrift.

Vi har tagit emot din anmälan
Du får en kvittens på att vi mottagit din anmälan med anmälans ärendenummer. Du kan hämta en kopia av din ansökan som PDF-fil. Du får
även en bekräftelse till din e-post.
Bild 19 Visar en kvittens på att vi tagit emot din ansökan och ärendenummer.

Är du klar klickar du på knappen ”Logga ut”.
Om du vill fortsätta och skicka in fler anmälningar klickar du på knappen
”Gör en ny anmälan”.
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