
ansökan och praktiskt förfarande.

Ansökan om att arrangera lotteri skickas till den kommunala 
nämnd som prövar frågor om lotteritillstånd (t ex Fritids- eller 
Kulturnämnden – hör med din kommun). I de fall då förening-
en bedriver verksamhet i grannkommuner kan den erhålla 
tillstånd att bedriva lottverksamheten även i dessa. Beviljas 
av den kommun där föreningen har sin huvudsakliga verksam-
het. 

Tillstånd ska avse viss tid och visst område (kommunens). 
Normalt ges inte mer än tre månader för ett standardlotteri 
(tex 3.000 lotter à 20:-).

Länsstyrelsen respektive Lotteriinspektionen  prövar i vissa 
fall frågor om tillstånd. 

Föreningen skall på styrelsemöte fatta beslut om att an-
söka hos kommunen om registrering (tillstånd) för lotteriverk-
samhet. I samma beslut ska lotteriföreståndare väljas. Till 
kommunens tillståndsmyndighet inges följande handlingar:
1. Ifylld §17-blankett (tillhandahålles av din kommun 
– kontakta dess Fritids- eller Kulturnämnd   för närmare infor-
mation).
2. Stadgar (om de inte redan finns hos kommunen).
3. Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksam-
hetsåret.
4. Protokollsutdrag från styrelsemötet.

ansökningsförfarandet är enkelt.

Föreningen ska ansöka om sk treårsregistrering vilket ger 
möjlighet att anordna lotterier under en treårsperiod till  
ett försäljningsvärde av 20 prisbasbelopp. För de flesta 
föreningar är detta fullt tillräckligt. Om man överstiger  detta 
belopp eller om man t. ex önskar ett läns- eller riksomfattan-
de lotteri ansöks på en speciell §15-blankett (som tillhanda-
hålles av din Länsstyrelse eller Lotteri inspektionen i Sträng-
näs).

Vid riksomfattande lotteri gäller också speciella krav av-

seende säkerhetstryck, jämfört högsta vinstvärde m.m.  
Hör med Lotteriinspektionen,  lotteri inspektionen.se.

gör så här!

1. Ansök om registrering/tillstånd hos kommunen
2. Välj lotteri. Sedel-, Kvick- eller ReseTurlotter?
3. Fyll i Stora ReseLotteriets beställningssedel.
4. Skicka in beställningen till Stora ReseLotteriet, Ving, 
105 20 Stockholm, med en kopia på föreningens registrering/
tillstånd och i förekommande fall vinstplan (gäller Sedel- och 
Kvicklotter) samt dragningslista med förhandsdragna hög-
vinstnummer (gäller Kvicklotter). Denna har föreningen gjort 
tillsammans med kontrollanten (se tillståndet). 
5. Föreningens logotype om den önskas tryckt på lotten 
(utan kostnad givetvis).

allmänt.

När Stora ReseLotteriet fått beställningen händer följande:
– inom ca en vecka erhåller föreningen korrektur för godkän-
nande av text. 
– cirka två veckor därefter levereras lotterna.

Vinsterna i form av värdecheckar, som gäller vid köp av resa 
i någon av Vings butiker, levereras mot postförskott ca en 
vecka före dragningen (gäller Sedel- och Kvicklotterier) eller 
en vecka före ”vinst-kan-avhämtas-tidigast-datum” gäller 
endast ReseTur). 

Vinsterna kan också förbetalas genom insättning på Vings 
bankkonto; denna betalningsform måste dock meddelas i 
samband med beställningen. 

Tillståndsmyndigheten utser kontrollant samt fastställer 
dennes arvode. I förekommande fall tillkommer också pub-
liceringskostnad för dragningslista i dagspress (betalas av 
föreningen direkt till tidningen).


