
ANSÖKAN OM ATT BLI FÖRMÅNSTAGARE  

Organisationens uppgifter 

Uppge organisationens namn * 

 

 

Uppge organisationens postadress * 

 

Postnummer * 

 

Postort * 

 

Uppge organisationens kompletta webbadress i formatet https://www.postkodlotteriet.se (kopiera från 
webbläsarens adressfält * 

 

Uppge organisationens officiella e-postadress (av GDPR-skäl får ni ej uppge en mejladress som innehåller 
personnamn) * 

 

Uppge telefonnummer till organisationen (av GDPR-skäl får ni ej uppge ett privat telefonnummer) * 

Uppge organisationsform * 

  

Organisationsnummer * 

Vilket är organisationens primära verksamhetsområde? * 

  

Vilket år bildades organisationen? * 



  

Kontaktuppgifter 

Postkodlotteriets behandling av dina personuppgifter * 

Visa mera 

Minimera 

Förnamn * 

 

Efternamn * 

 

E-postadress * 

 

 

Välj Sverige som land (obligatoriskt!). Ni kan även lägga till eventuella ytterligare verksamhetsländer. 

 
- Välj ett land -

 

Lägg till land 

Beskriv organisationen mer ingående 

Beskriv organisationen kortfattat (högst 2 000 tecken). * 

Antal anställda * 

Är organisationen medlemsbaserad? * 

Fyll i antal medlemmar enbart med siffror. * 

Hur många gånger har organisationen ansökt om att bli förmånstagare? Skriv 0 om det är första gången. * 

Har organisationen mottagit projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen, Idrottsstiftelsen eller Kulturstiftelsen? 
* 

Hur mycket har organisationen samlat in enligt de tre (3) senaste årsredovisningarna? Ange totalsumman i SEK. 
* 

Hur stora är organisationens totala intäkter enligt årsredovisningen från 2019? Ange totalsumman i SEK. * 

Hur stora är organisationens totala intäkter enligt årsredovisningen från 2018? Ange totalsumman i SEK. * 

Hur stora är organisationens totala intäkter enligt årsredovisningen från 2017? Ange totalsumman i SEK. * 



Hur mycket har organisationen samlat in i gåvor och bidrag från allmänheten, enligt årsredovisningen från 
2019? Ange totalsumman i SEK. * 

Hur mycket har organisationen samlat in i gåvor och bidrag från allmänheten, enligt årsredovisningen från 
2018? Ange totalsumman i SEK. * 

Hur mycket har organisationen samlat in i gåvor och bidrag från allmänheten, enligt årsredovisningen från 
2017? Ange totalsumman i SEK. * 

Hur mycket har organisationen samlat in i gåvor och bidrag från företag, enligt årsredovisningen från 2019? 
Ange totalsumman i SEK. * 

Hur mycket har organisationen samlat in i gåvor och bidrag från företag, enligt årsredovisningen från 2018? 
Ange totalsumman i SEK. * 

Hur mycket har organisationen samlat in i gåvor och bidrag från företag, enligt årsredovisningen från 2017? 
Ange totalsumman i SEK. * 

Hur mycket har organisationen fått i statliga bidrag, enligt årsredovisningen från 2019? Ange totalsumman i 
SEK. * 

Hur mycket har organisationen fått i statliga bidrag, enligt årsredovisningen från 2018? Ange totalsumman i 
SEK. * 

Hur mycket har organisationen fått i statliga bidrag, enligt årsredovisningen från 2017? Ange totalsumman i 
SEK. * 

Ange en kortfattad ekonomisk analys av 2020 i löptext (högst 1000 tecken). * (Vi är medvetna om att 
årsredovisningen för 2020 inte är klar vid ansökningstillfället, men vi vill gärna att ni kortfattat beskriver 
intäkter och kostnader, samt utmaningar och möjligheter.) 

Kommunikation 

Kryssa i organisationens kommunikationskanaler: 

Blogg * 

Ja 

Nej 

Facebook-sida * 

Ja 

Nej 

Instagram * 



Ja 

Nej 

Linkedin * 

Ja 

Nej 

Medlemstidning, digital * 

Ja 

Nej 

Medlemstidning, postal * 

Ja 

Nej 

Nyhetsbrev, digitalt * 

Ja 

Nej 

Nyhetsbrev, postal * 

Ja 

Nej 

Podcast * 

Ja 

Nej 

Twitterkonto * 

Ja 



Nej 

Snapchat * 

Ja 

Nej 

Webb-tv * 

Ja 

Nej 

Webbplats * 

Ja 

Nej 

Youtubekanal * 

Ja 

Nej 

App * 

Ja 

Nej 

Övriga kommunikationskanaler: * 

 

Hur många Facebook-följare har organisationen? * 

Hur många Instagram-följare har organisationen? * 

Hur många prenumeranter har organisationens digitala nyhetsbrev? * 



Hur många prenumeranter har organisationens postala nyhetsbrev? * 

 

Nedan ska ett antal bilagor bifogas. Det går att ladda upp max en (1) fil per fråga. Skulle flera PDF-filer behöva 
sammanfogas till en fil går det att göra på pdfmerge.com/sv  

Tillåtna filtyper .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx 
  

Bilaga: Formellt ansökningsbrev (cirka en sida) *. I dokumentet ska det framgå att organisationen uppfyller 
kriterierna, se postkodlotteriet.se/ansokankriterier.  

Bilaga: Årsredovisning från 2019 * 

Bilaga: Årsredovisning från 2018 * 

Bilaga: Årsredovisning från 2017 * 

Bilaga: Stadgar * 

Bilaga: Styrelseprotokoll med beslut om att ansöka om förmånstagarskap * 

Bilaga: SWOT-analys av hur organisationen skulle bidra till och komplettera befintlig förmånstagarportfölj. 
Exempel på SWOT-analys: https://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT-analys * 

Bilaga: Bra exempel på kommunikation/insamling/aktiviteter/kampanjer e dyl, om sådana finns * 

Bilaga: Senaste GIVA Sverige effektrapport, om sådan finns * 

Bilaga: Artiklar om organisationen i media i PDF-format, om sådana finns * 

Artiklar om organisationen på webben, om sådana finns. Klistra in en länk per rad. * 

 

Vad skulle ett eventuellt stöd från Postkodlotteriet innebära för er organisation? (löptext högst 1000 tecken) * 

 

Övriga kommentarer * 

 

  


