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Intyg avseende den som omfattas av lämplighetsprövningen i
4 kap. 1–2 §§ spellagen (2018:1138)
Den här bilagan ska fyllas i av den som omfattas av prövningen i 4 kap. 1–2 §§ spellagen i
samband med ansökan om licens till bingo för allmännyttigt ändamål enligt 6 kap. 5 §
spellagen.

Det innebär alla medlemmar i styrelsen, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt
någon annan än den som är styrelsemedlem om denne är:
-

den som ansvarar för ekonomin för spelverksamheten,

den som ansvarar för att regler som hör till spelverksamheten följs,

den som ansvarar för spelprogramvaran och driften av spelet om sådan
utrustning används.

Personliga upplysningar
1.

Kontaktuppgifter
Namn:

Personnummer (10 siffror):
Adress:
Postnummer:
Ort:

Land:

E-postadress:
Telefonnummer:

Ingår i styrelsen i

JA [

] NEJ [

]

Befattning:

Ingår i styrelsen i

JA [

] NEJ [

]

Befattning:

sökanden

medlemsförening i
k d
Annan anledning:

• Är du i konkurs?

• Har du förvaltare?

• Är du förbjuden att bedriva näringsverksamhet?

JA [

JA [

JA [

] NEJ [

]

] NEJ [

]

] NEJ [

]

Spelinspektionen
Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B
Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se

spelinspektionen.se
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• Har du några skulder till det allmänna

i de länder som du bott i de senaste fem åren?

JA [

] NEJ [

]

Om du har skulder till det allmänna, ange storleken på skulderna och omständigheterna i
övrigt

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
•

Har du dömts till någon annan påföljd än
penningböter för brott som begåtts?

JA [

] NEJ [

]

Bifoga domen om du har dömts till annan påföljd än penningböter.
•

Har du erfarenhet från den spelverksamhet som ansökan avser?

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Uppgifter om föreningen som ansöker om licens
2.

Uppgifter om sökanden

Sökanden:

Ange medlemsföreningens namn:

Signatur:

Datum:

_________________________________________________________________________________________
Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är korrekta.

