Fráboðan til Felagsskránna
Undirritaði fráboðar við hesum til upptøku í Felagsskránni
1. Navn felagsins

2. Møgulig onnur heiti sum felagið brúkar

3. Møgulig onnur heiti sum deildir hjá felagnum brúka

4. Heimstaður hjá felagnum ella deildum tess

5. Bústaður felagsins

6. Stovningarár hjá felagnum

7. Dagfesting á viðtøkunum (sambaert seinastu broytingarviðtøku)

8. Endamál felagsins (lýst í stuttum og vís til § í viðtøkunum)
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9. Um nevnd, stjórn ynskjast skrásett (kann einans verða tikin við í skránna, um viðtøkurnar áseta reglur um,
hvussu felagið verður bundið við undirskrift)

Fult navn

Starv og bústaður

Støða í felagnum

Undirskrift

10. Hvussu felagið sambært viðtøkunum verður bundið við undirskrift. Um so er at felagið eigur fasta ogn, skal serliga
upplýsast, hvussu felagið verður ábyrgdað við avhendan og veðseting av fastari ogn. Tá álitisfulltrúar (prokuristar) verða
fráboðaðir, skal verða upplýst, um viðkomandi kann tekna felagið einsamallur ella saman við øðrum, og tá við hvørjum.
Vísast skal til § í viðtøkunum

11. Týðilig lýsing av eyðkenni hjá felagnum

Fylgjandi skjøl skulu leggjast við umsóknini:
·
·
·
·

Viðtøkur felagsins undirskrivaðar av stjórnini og/ella nevndini.
Váttað útskrift av fundarprotokollini, sum vísir valið av nevndar- og/ella stjórnarlimunm.
Mynd av eyðkenni.
Fráboðan af deildum og onnur heiti, sum verða ynskt skrásett.
o
Gjald fyri skráseting av einum felagi : kr. 1000
o
Gjald fyri skráseting av eyðkenni : kr. 1000
o
Gjald fyri skráseting av deildum og onnur heiti, sum ynskjast skrásett : kr. 350
o
Gjald fyri broyting ella endurnýggjan : kr. 350

Gjaldið verður goldið á konto hjá Skráseting Føroya :
Peningastovnur
Bank Nordik
Betri Banki

Reg. No.
6460
9181

Acc. No.
0004311894
0001282079

Viðmerkjast skal: ”Felagsskráin” og navn felagsins.

Dagfesting og undirskrift

(Skal skrivast undir av allari nevndini/stjórnini) og sendast Skráseting Føroya

