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Föreningsadministratörens namn

Föreningens namn

E-postadress

Aktivitetsstöd är en webblösning för digital närvarorapportering

Namnförtydligande
Telefonnummer

Underskrift ordförande/firmatecknare

Ansökan om inloggning ska vara undertecknad av föreningens ordförande eller utsedd  
firmatecknare.

är ansvarig för dessa och ser till att de inte sprids på ett otillbörligt sätt 
är skyldig att byta lösenord vid misstanke om att dessa kommit i orätta händer 
är införstådd med Borås Stads bidragsbestämmelser 
ska ha en giltig e-postadress 
får ej överlåta uppgifterna till någon annan
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Innehavare av inloggningsuppgifter:

Om föreningen vid upprepande tillfällen bryter mot dessa regler kan föreningen stängas  
av från aktivitetsstöd och övriga system som handhas av enheten Föreningsstöd och bokning.

Blanketten kan skickas i brev eller scannas och e-postas till: 
  
fritid@boras.se 
  
Borås Stad 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Föreningsstöd och bokning 
501 80 Borås

Vi sparar dina personuppgifter i syfte att administrera din ansökan. Vi behandlar personuppgifterna enligt  
dataskyddsförordningen. För mer information - www.boras.se
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