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Medlemsförening i Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. 

Startkod 88554385 

 

1. Förstasidan för medlemsföreningen finns på https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx?kieli=2  

2. När du anmäler en stadgeändring välj ändringsanmälan, skriv startkod som du har fått från förbundet i 
rutan och klicka på Börja. 

 Vid stadgeändringar ge också medlemsföreningens föreningsregisternummer (Obs! Inte FO-
numret). Du hittar registernumret i Föreningsnätet http://yhdistysrekisteri.prh.fi/ryhaku.htx?kieli=2 

 

3. Skriv upp dokumentkoden för anmälan. Med dokumentkoden och föreningens registernummer kan du 
vid behov komplettera en oavslutad anmälan.   

  

https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx?kieli=2
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/ryhaku.htx?kieli=2
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4. Vid stadgeändringar: 

 Kryssa för ändring av namn och/eller hemort om namnet och/eller hemorten ändras. Obs! 
Om du inte kryssar för dessa alternativ, är det inte möjligt att ändra namnet och/eller hemorten i 
ett senare skede när du fyller i anmälan.  

 
 Fyll sedan i eventuellt nytt namn och ny hemort.  

5. Du kan spara de ifyllda uppgifterna genom att klicka på Spara. 
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6. Du kan fylla i andra punkter i anmälan i förhandsvisningen av stadgarna - klicka på Förhandsvisa. Om du 
märker att något saknas i de ifyllda uppgifterna, klicka på Tillbaka för att fylla i dem.     

Om stadgarna är ok, kan du låsa innehållet i dem genom att klicka på Godkänn. Efter detta kan du inte 
längre påverka innehållet i stadgarna.  

 

 

 Om du har fyllt i fel uppgifter, börja om på nytt - en oavslutad anmälan försvinner automatiskt 
efter en viss tid. 

7. Fortsätt med att fylla i anmälan. Anmälan har delats i flera flikar. 
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 Fyll i föreningens adressuppgifter på sidan Föreningens basuppgifter. Om föreningens adress är 
densamma som ordförandens adress, kryssa för rutan och lämna adressfältet tomt. 

 

 

 Om en kontaktperson ansvarar för anmälan, fyll i hans eller hennes uppgifter.  

 

 

 Du kan läsa stadgarna men inte längre redigera dem.  

 

  



 
Så här använder du Förbundsfilen 

 

Arkadiagatan 6 A, 00100 Helsingfors PB 1140, 00101 Helsingfors Tel. 029 509 5000 Fax 029 509 5328 FO-nummer 0244683-1 
     
 

Föreningens namntecknare 

Namntecknare skall vara myndiga, med andra ord de får inte vara minderåriga eller 
omyndigförklarade av domstolen eller försatta i konkurs. 

Om personen har finsk personbeteckning, behöver inte hans eller hennes postadress anges: 
uppgiften registreras på basis av personbeteckningen direkt från uppgifterna i befolkningsregistret. 
Om personen inte har finsk personbeteckning, ange hans eller hennes födelsetid, postadress och det 
land där han eller hon är bosatt. 

Om ordföranden eller vice ordföranden för styrelsen i den förening som anmälan gäller inte är bosatt 
i Finland, skall föreningen ansöka om dispens hos Patent- och registerstyrelsen innan anmälan kan 
införas i föreningsregistret. 

 Anmäl ordförande och andra stadgeenliga namntecknare som uppges i 
namnteckningsbestämmelsen i föreningens stadgar (personbeteckning och namn).  

 

 

 Välj på sidan Godkännande till vem beslut och eventuella rättelseuppmaningar ska skickas. Här 
ser du också de ifyllda uppgifterna. Skriv upp dokumentkoden för anmälan senast i detta 
skede! 

 

8. Föreningens styrelseordförande: Underteckna anmälan med hjälp av den dokumentkod som du har 
skrivit upp i punkt 3 och med hjälp av dina personliga nätbankskoder eller ditt mobil-id. Genom att 
underteckna anmälan låser du innehållet i anmälan och den kan inte längre redigeras.  
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9. Föreningens företrädare: Betala anmälan i systemet för elektronisk anmälan med dina nätbankskoder 
och den dokumentkod som du har skrivit upp i punkt 3. Anmälan tas upp till behandling först efter att 
anmälningsavgiften har betalats. 

 

Vi registrerar de anmälningar som har lämnats in via Förbundsfilen inom två veckor om:  

 föreningens namn är godtagbart (grundanmälningar och namnändringar) 

 samtliga namntecknare är myndiga och har anmälts så som bestäms i stadgarna  

 alla stiftare undertecknar stiftelseurkunden elektroniskt när en ny förening bildas 

 behandlingsavgiften har betalats i systemet för elektronisk anmälan. 


