
 
 

Anmälan och godkännande av föreningsadministratör/er i ApN 

Fºreningsadministratºr ªr den/de som fºreningen har utsett till ansvariga i systemet Aktivitetskort på Nätet(ApN). 
 
Fºreningsadministratºren ska: 

• Godkªnna och skicka in fºreningens Periodrapport ºver nªrvaroregistrerade deltagartillfªllen senast 28/2 och 31/8  
• Sºka bidrag fºr aktiva medlemmar 7-20 ¬r i Föreningsrapport senast den 28 februari 
• Ladda upp fºreningens ¬rsmºteshandlingar senast den 31 augusti  
• Uppdatera fºreningens kontaktuppgifter   

Kultur- och fritidsnªmndens regelverk ªr inprogrammerat i systemet, s¬ ni behºver inte kontrollera om deltagarna ªr 
bidragsberªttigade eller inte. Fºreningen behºver inte heller gºra en sammanstªllning nªr det ªr dags att ansºka om 
bidrag.  
 
Fºreningsadministratºren f¬r anvªndarnamn och lºsenord fr¬n kultur- och fritidsfºrvaltningen. Dessa 
inloggningsuppgifter till ApN fungerar som en digital signatur vid inlªmnande av nªrvarorapportering och 
bidragsansºkan. 
 
Vi vill att styrelsen utser och protokollför vem i föreningen som skall vara föreningsadministratör/er och mailar 
in det till kultur-och fritidsförvaltningen tillsammans med denna blankett. Genom detta godkänner 
förvaltningen föreningens redovisning av deltagartillfällen, och de bidrag föreningen söker i Aktivitetskort på 
Nätet. Av protokollet ska framgå att styrelsen beslutar  

1. att föreningen ska använda Aktivitetskort på Nätet för att redovisa sina aktiviteter 

2. att styrelsen går i godo att den redovisning som inkommer till Kultur- och fritidsförvaltningen är 
korrekt 

3. vem som har rätt att godkänna periodrapporten och skicka in ansökningar i Aktivitetskort på Nätet 

4. att skicka in föreningens årsmöteshandlingar och uppgifter till föreningsregistret via Aktivitetskort på 
Nätet. Namngiven kontaktperson i Uppgifter till föreningsregistret ska informeras om att Mölndals stad 
behandlar dennes personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. 

 
Hªrmed anmªler fºreningenéééééééééééééééééé.fºljande fºreningsadministratºr/er 
Namn Namn 

E-post E-post 

Personnr Mobil Personnr Mobil 

 
Ovanst¬ende person/er har rªtt att godkªnna fºreningens periodrapport och skicka in ansºkningar p¬ den webbaserade 
databasen  Aktivitetskort på Nätet, samt punkten 4 ovan 

 

Beslutat av fºreningens styrelse den_________/_________ 20                                       Protokoll bifogat 
 
 
Fºr att er fºrening ska kunna sºka bidrag fr¬n Mºlndals stad, och vi ska kunna handlªgga er ansºkan, behºver vi behandla de 
personuppgifter vi fr¬gar efter p¬ denna blankett. Lªs gªrna mer p¬ molndal.se/personuppgifter dªr vi beskriver hur vi behandlar 
och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rªttigheter du har. 
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Maskinskriven text
Maila blanketten tillsammans med protokollsutdrag till foreningsservice@molndal.se
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