BRUKSANVISNING

Hvordan registrere hagelaget
i Frivillighetsregisteret
Myndighetene krever at lokallag er registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta momskompensasjon
og åpne en bankkonto. Det er ikke lenger tillatt at en bankkonto for en forening er knyttet til en
privatperson.
Ved å være registrert i Frivillighetsregisteret kan laget dessuten delta i Grasrotandelen, hvor spillere hos
Norsk Tipping kan velge å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til laget.
Hagelag bør derfor registrere seg i Frivillighetsregisteret, slik at laget får sitt eget organisasjonsnummer.
En av de nåværende styremedlemmene må logge inn med sin personlige Bank-ID for å komme til skjemaet
og registrere Hagelaget.
Denne bruksanvisningen består av skjermbilder av søknadsskjemaet.
På hver side er det «gule lapper» med forklarende tekst. Se gjennom og følg tipsene.
Trenger du hjelp, kan du ringe Brønnøysundregisteret på tlf 75 00 75 00.
Eller kontakte administrasjonen: post@hageselskapet.no, tlf 94 00 93 01.
Flere tips til utfyllingen finner du her:
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lageller-forening/

Start registreringen her:
Registrering i Frivillighetsregisteret

Klikk på den grønne
skjema-knappen.

Logg inn på samme måte
som i nettbanken din.

Velg: Registrere en ny
enhet.
Klikk [Neste]

TIPS: Skjemaet lagres
automatisk under «Til
min behandling» på
din Altinn-side. Dersom
du ikke blir ferdig eller
mangler informasjon,
kan du bare logge inn i
Altinn senere og
fortsette utfyllingen.
Skjemaet ligger der
helt til det er endelig
utfylt og sendt inn.

Organisasjonsform
Velg: Forening/lag
Frivillighetsregisteret
Velg: Ja
Foretaksregisteret
Velg: Nei
Klikk [Neste]

Fyll inn lagets navn og
postadresse.
Klikk [Neste]

TIPS: Du kan når som
helst klikke på
menypunktene her i
venstre kolonne for å gå
fram eller tilbake i
skjemaet.

Fyll inn lagets eller et
styremedlems
e-postadresse.
Klikk [Neste]

TIPS: Vi anbefaler å
opprette en egen
adresse for hagelaget,
som flere i styret kan
disponere, i stedet for
å bruke en privat
e-postadresse. Det gjør
det enklere å beholde
historikken når folk
slutter i styret og nye
styremedlemmer
kommer til.

Bruk gjerne denne
setningen for å
beskrive aktiviteten:
Fremme bærekraftig
hagekultur, miljøvern,
nærmiljøsaker, dyrking
og hageglede gjennom
informasjonsvirksomhet og lokale tiltak som
foredrag, kurs og
dugnader.
Klikk [Neste]

Fyll ut stiftelsesdato.
Dersom dere bare vet
årstallet, er det tillatt å
bruke 31.12. som dato.
Ta kontakt med
administrasjonen
dersom dere ikke vet
stiftelsesår.
Ansatte
Velg: Nei
Velg målform.
Klikk [Neste]

Kontaktperson kan
være styreleder, lagets
sekretær eller et annet
styremedlem.
Fyll inn personnummer
og etternavn.
Velg: Kontaktperson
Klikk [Legg til]
Klikk [Neste]

Her skal hele lagets
styre legges til. Bruk
personnummer og
etternavn. Hele navnet
hentes automatisk.
Kryss av for leder og
for ev. nestleder eller
bare styremedlemmer
på de andre.
(Varamedlemmer skal
ikke føres opp.)
For hvert navn du
henter opp, må du
velge rolle og klikke på:
[Legg til]
Når du er ferdig:
Klikk [Neste]

Det er ikke noe krav
om autorisert
regnskapsfører for
foreninger som
hagelag.
Klikk [Neste]

Det er heller ikke noe
krav om godkjent
revisor for hagelag.
Klikk [Neste]

Det kan være praktisk
at for eksempel leder
og kasserer eller et
annet styremedlem må
signere ved behov.
For eksempel dersom
dere skal opprette
bankkonto eller endre
tilgangen for dem som
har ansvaret for
bankontoen.
Velg roller, for
eksempel styrets leder
og ett styremedlem i
fellesskap.
Klikk [Neste]

Det er ikke nødvendig
å gi prokura til noen
utenfor styret.
Klikk [Neste]

Når laget deltar i
Grasrotandelen, kan
dere oppfordre folk til
å velge hagelaget som
mottaker av den
fastsatte andelen, 7 %
av spilleinnsatsen hos
Norsk Tipping.
Mer info:
www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen

Oppgi kontonummer
(tast inn uten punktum
eller mellomrom)

Det er ikke noe krav
om rapportering av
regnskap.
Velg: Nei

Det er heller ikke krav
om å registrere
vedtektene.
Velg: Nei
(Men vedtektene må
likevel følge søknaden
som vedlegg.)

Hovedkategori
Velg: 1. Kultur og
rekreasjon
Underkategori
Velg: 1300 –
Rekreasjon og sosiale
foreninger
Klikk [Legg til]
Klikk [Neste]

Legg inn mobilnummer
eller e-post til deg som
fyller ut skjemaet. Det
er fordi Brønnøysundregisteret skal kunne
ta kontakt hvis de lurer
på noe i søknaden.

Alle styremedlemmene
som du la inn tidligere,
kommer opp her. Velg
hvem som skal signere
– enten du selv, eller
noen andre i styret.
Klikk [Neste]

Sammendrag av hele
skjemaet.
Før du klikker på
[Kontroller melding og
vedlegg] må du legge
til vedleggene.
Klikk på fanen
[Vedlegg]

Dersom dere ikke har
stiftelsesprotokollen,
kan du i stedet laste
opp siste årsmøteprotokoll, som må
viser det valgte styret
som du la inn tidligere.
Velg vedleggstype:
[Stiftelsesdokument]
Klikk: [Velg fil]
Søk opp protokollen på
din PC. Klikk [Åpne]
Klikk [Legg til]
Klikk [Neste]
Gjenta prosedyren for
Vedtekter og Protokoll
som viser det valgte
styret. (På sistnevnte
må du laste opp
årsmøteprotokollen en
gang til)
Klikk [Neste]

Når alle vedleggene er
lagt til, klikk
[Tilbake til melding]

Klikk [Kontroller
melding og vedlegg]
Dersom du får
feilmelding, må du gå
tilbake i skjemaet eller
legge til vedlegg som
mangler. Følg lenkene i
høyre kolonne, så
kommer du rett til
siden der det mangler
noe.

Når du kommer hit, er
alt klart til innsending.
Klikk [Send til
signering i Altinn]
Du eller den som skal
signere, vil få beskjed
på e-post når skjemaet
er klart til signering.
Godt jobba!

