Anmälan huvudadministratör
Mina sidor ESA
för inloggning med e-legitimation
Fora AB
www.fora.se
Telefon: 08-787 40 10
Organisationsnr: 556541-8356

Blanketten skickas till:
Fora AB, 101 56 Stockholm

Här anmäler du vem som ska vara organisationens huvudadministratör för Mina sidor ESA på fora.se.
Observera att en organisation endast kan ha en huvudadministratör.
• Samtliga fält är obligatoriska att fylla i.
• Det kan ta några dagar innan registreringen är klar. Huvudadministratören får ett e-postmeddelande när det är möjligt
att logga in på Mina sidor ESA.
• De uppgifter du lämnar om huvudadministratören är inte sekretesskyddade i Foras system. Uppgifterna sparas i vårt
register och kan lämnas ut till extern part om det är nödvändigt för att uppfylla lag eller avtal.
• Fora behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Mer information finns på
fora.se/personuppgifter

1. Uppgifter om organisationen
Organisationens namn

Organisationsnummer (10 siffror)

2. Uppgifter om huvudadministratören
Personnummer ÅÅÅÅMMDDXXXX (alternativt tjänsteidentitetsnummer för användare av E-tjänstelegitimation från Steria)

Förnamn

Efternamn

E-post (till huvudadministratören)

3. Underskrift*
Genom att skriva under intygar jag att jag har tagit del av de allmänna villkoren för Mina sidor ESA (se bilaga eller fora.se).
Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

BL000212 190402 001

Namnförtydligande

*Anmälan måste vara undertecknad av en behörig firmatecknare.

Varför behöver Fora en huvudadministratör för
Mina sidor ESA?

Ideella föreningar, stiftelser och fonder ska styrka att den som
har undertecknat anmälan är behörig firmatecknare genom
att bifoga:

• Huvudadministratören för Mina sidor ESA är ansvarig mot
Fora för ert användande av Mina sidor ESA.
• Huvudadministratören för Mina sidor ESA kan (inloggad
på Mina sidor ESA) registrera administratörer som når
Mina sidor ESA.
• Huvudadministratören för Mina sidor ESA är ansvarig för
att ta bort de personer som inte längre ska ha behörighet
till Mina sidor ESA.

• Protokoll från senaste årsmötet, där styrelsen valdes
• Protokoll från konstituerande styrelsemöte, där det framgår
vem som är behörig firmatecknare
• Stadgar, dock endast om de innehåller information om
firmateckningsrätten
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