
LOTTERIREDOVISNING
Redovisningsdatum Diarienummer

Tillståndshavare Telefon dagtid (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer              Ortnamn

Insatsbelopp Försäljningstid Tillstånd/Registrering, datum

Lotteriets art Lotteriförsäljningsplats/ -område

Ev serviceföretag  (namn och postadress)

INKOMSTER

 1  Försålda lotter........................................

 2  Rabatter på inköpta presentkort.............

 3  Rabatt på inköpta varor..........................

 4  Ränta.....................................................

 5  ...............................................................

 6  ...............................................................

 7  ...............................................................

 8  ...............................................................

 9  ...............................................................

10  .............................................................

11  .............................................................

12 

Kronor

UTGIFTER

 1  Vinster i form av pengar........................

 2  Vinster (bruttopris) i form av varor

     eller presentkort............................................ 

 3  Lotterimateriel

     (inklusive tryck och frakt)........................................ 

 4  Automathyra.........................................

 5  Annonskostnader.................................

 6  Lokal- /Platshyra...................................

 7  Kioskhyra..............................................

 8  Försäljningsarvoden

     (inklusive sociala kostnader).................................. 

 9  Konsultarvode

     (i förekommande fall)......................................... 

10  Kontrollantarvode

      (inklusive sociala kostnader).................................... 

11  Tillståndsavgift (vid 11 §).....................

12  Övriga kostnader

Kronor

Summa Summa

Eventuellt underskott Behållning

Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten. Antal Á-pris

Upptagen behållning utgör det belopp som slutligt kommit 
tillståndshavaren tillgodo. Riktigheten av redovisningen intygas 
härmed. 

Underskrift (kontaktperson)

Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskaper har 
inte betalats direkt av föreningens medel och är inte heller av mig 
känd. (Kassabok, bank- eller postgirokvitto kan företes för 
kontrollanten.) 

Till föreningens kassa har överförts

Kontant, kr
per bank-/

postgiro, kr 

icke utlösta vinster till

ett värde av, kr 

Vilket härmed intygas: Underskrift (föreningens kassör)

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. 
Vinster har till beskaffenhet och värde överenstämt med fastställd 
vinstplan. 

Datum

Underskrift (kontrollanten)

Rapportnamn REDOV-LOTTERI-01-OST

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på nästa sida.



 

  Till: 
  Föreningsmedlemmar i anslutning  
  till lotteriredovisning 

 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 
 

 
 
 
 

Information 
 
 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter 
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter för att handlägga er 
redovisning. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna uppfylla spellagen samt göra 
en bedömning i ert ärende. 

 
Vi har fått era personuppgifter genom den som ombesörjer er redovisning. Kategorier av 
personuppgifter i denna behandling är namn, adress och telefonnummer. Under hela den tid vi 
behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring 
personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är i det här fallet rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Dina uppgifter 
kommer att sparas eller gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan. 

 
De personuppgifter vi behandlar om er delas med de parter som behöver vara berörda för att vi 
ska kunna handlägga ärendet. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, samt med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot er. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i 
dataskyddsförordningen. 

 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära 
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens 
hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på 
kommunhuset, medtag giltig legitimation. 

 
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge 
kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby. 

 
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt 
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 
Alvesta. 

 
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen 
med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter. 

 
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ 
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