
Svenska 
Pistolskytteförbundet 

Samtliga pistolskytteföreningar 

Pistolskyttekretsarna som orientering 

Organisationsnummer blir obligatoriskt för föreningar. 

Svenska Pistolskytteförbundets styrelse har beslutat att alla medlemsföreningar senast 

2017-03-31 skall ha och inrapportera organisationsnummer.  

Bakgrund 

I Lag 2014:895 föreskriver Riksdagen att ”En sammanslutning för jakt- eller målskytte får 

auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning 

för säker vapenhantering. Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation.” 

Regeringen förordnar i SFS 2014:1361 2. kap 1 § att ”En ansökan om auktorisation… görs 

skriftligen. Ansökan skall innehålla uppgift om sammanslutningens namn, 

organisationsnummer och var styrelsen har sitt säte…” 

Polismyndigheten har meddelat att man anser att organisationsnummer är nödvändigt för 

att myndigheten säkert skall kunna identifiera föreningen.  

Tillvägagångssätt för föreningar som idag inte har organisationsnummer 

Ansökan om organisationsnummer för ideell förening görs på bifogad blankett som sänds 

till ett av tre skattekontor (se blankettens baksida). Blankett, karta över aktuellt skattekontor 

samt ytterligare anvisningar finns även att hämta på Skatteverkets hemsida 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta/org

anisationsnummer.4.70ac421612e2a997f85800028550.html . 

Till ansökan skall bifogas bevittnade kopior av 

 Föreningens stadgar

 Protokoll från konstituerande möte som visar att föreningen har bildats och antagit

ett namn, att stadgar har antagits, att styrelse har valts och vilka som ingår i

styrelsen

 Protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.

Vi rekommenderar att föreningen, innan ansökan görs, kontrollerar med Skatteverket om 

föreningen redan har ett organisationsnummer. Det är tämligen vanligt att sådant tagits ut 

för särskilt ändamål och därefter glömts bort. I så fall görs istället en relevant 

adressändring, se ovanstående länk. 

Postadress  Besöksadress  Telefon  08-553 401 60 Postgiro 19 30 19-7 
Box 5435  Östhammarsgatan 70 Expedition  08-553 401 63 Bankgiro 811 2526 

114 84 STOCKHOLM 115 28 Stockholm  Generalsekreterare  08-553 401 61 Organisationsnr. 80 20 02-6657 

Bitr. generalsekreterare  08-553 401 62 E-mail kansli@pistolskytteforbundet.se 

Märkesavdelning  08-553 401 64 

Fax  08-553 401 69 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta/organisationsnummer.4.70ac421612e2a997f85800028550.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta/organisationsnummer.4.70ac421612e2a997f85800028550.html
mailto:kansli@pistolskytteforbundet.se


Erhållet organisationsnummer registreras i MedelmsAdministrativt Program. 

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

Nils-Anders Ekberg 
Generalsekreterare 

 


