Registrering i Enhetsregisteret
Lag og foreninger med ideelle, politiske eller andre mål kan registrere seg i Enhetsregisteret,
et register som samler informasjon om norske bedrifter, etater og organisasjoner på ett sted.
Ved å registrere seg her får fylkesleddet et organisasjonsnummer. Det trenger dere bl.a. for
å kunne opprette en bankkonto.
For å registrere fylkesleddet for første gang må dere sende inn en «Samordnet
registermelding». Før dere går i gang er det viktig at dere har dette på plass:
• Fødselsnummer på alle personene i fylkesstyret
• Alle nødvendige dokumenter elektronisk tilgjengelig (stiftelsesdokument, lover og

møteprotokoll fra valg av fylkesstyre)

Registrering på 1-2-3:
1. Gå inn på denne linken til Brønnøysundregisteret:
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/
2. Klikk på den store linken «Registrer lag eller forening». Registreringen skjer på Altinn, så
her må du logge deg på med foretrukket ID (på samme måte som når du fyller ut
skattemeldingen, for eksempel). Vi anbefaler at det er fylkesleder som gjør dette.
3. Du kommer da til denne siden. Her klikker du på «Registrere en ny enhet», og så
«Neste».
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4. Du må nå velge hva slags enhet du vil registrere, og der trykker du på «Forening/lag».

5. Da dukker det opp flere valg under, slik:
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På spørsmål om registrering i Frivillighetsregisteret, er dette opp til dere i fylkesleddet.
Fylkesleddet må være registrert der for å kunne søke om momskompensasjon. Dette koster
dere ingenting. Se avsnitt lenger ned i dokumentet for mer informasjon. Dere kan eventuelt
registrere dere senere hvis dere heller vil det. I dette eksempelet velger vi å registrere
fylkesleddet i Frivillighetsregisteret.
På spørsmålet om registrering i Foretaksregisteret velger dere «Nei, enheten skal ikke
registreres i Foretaksregisteret», siden fylkesleddet ikke skal drive næringsvirksomhet.
Trykk deretter på «Neste».
6. På neste side må du fylle ut fylkesleddet navn og postadresse:
Navnet på fylkesleddet vil være organisasjonens navn kombinert med navn på aktuelt fylke.
For eksempel «Ungdom og Fritid Trøndelag».
På denne siden bruker dere bare fylkesleddets offisielle kontaktinfo. Husk å fylle inn c/o hvis
dere bruker en privatpersons eller fritidsklubbs adresse som postadresse.
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7. På neste side må du legge inn epost og telefonnummer som fylkesleddet kan nås på.
Husk at det kan komme viktig informasjon, så dere må bruke kontaktinfo dere er tilgjengelig
på.

8. Så må dere beskriver fylkesleddet arbeid:

Forslag til tekst: Ungdom og Fritid [Fylke] skal fremme interessene til brukere, ansatte og
frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne
møteplasser for ungdom i [Fylke]. Fylkesleddet er et demokratisk ledd i barne- og
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ungdomsorganisasjonen Landsforeningen Ungdom og Fritid. Organisasjonen representerer
alle Ungdom og Fritids medlemsklubber innenfor fylkets grenser. Vårt årlige fylkesmøte
består av delegater fra medlemsklubbene i fylket, og fylkesmøtet velger fylkesstyret.
9. På neste side må dere legge inn dato for stiftelsesmøtet dere har hatt. Dere velger «Nei,
foreningen skal ikke ha ansatte», siden fylkesleddet ikke har det. I tillegg må dere velge
målform.
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10. Siden fylkesleddet har en styreleder, trenger dere ikke legge til noen andre
kontaktpersoner her. Gå derfor bare videre.
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11. På neste side legger dere inn alle de valgte medlemmene i fylkesstyret. Fyll inn
informasjonen, velg rolle og trykk på «Legg til» for hvert styremedlem:

Du trenger alle styremedlemmenes fødselsnummer for å registrere dem. Husk at du ikke skal
oppbevare disse når du er ferdig med registreringen!
12. På neste side spør de om fylkesleddet har en autorisert regnskapsfører. Her trykker dere
derfor bare på «Neste»:
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13. Det samme gjør dere på neste side:

14. Her går vi også bare videre. Sannsynligvis gjelder det de fleste av dere.

15. Denne siden hopper vi også over ved å trykke «Neste»:
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16. Så kommer registreringen til Frivillighetsregisteret, som vi tidligere trykket ja på å
registrere oss i:
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Dere velger selv hva dere vil trykke på de ulike spørsmålene. Under kategorier anbefaler vi
at dere velger hovedkategori «Barne- og ungdomsorganisasjoner».
17. På neste side må du velge hvem som skal signere skjemaet ved å huke av rett person,
og velge om signeringsvarsel skal komme på sms eller epost:

18. Til slutt må du gå til «Vedlegg»-taben i menyen øverst og laste opp de pålagte
vedleggene:
• Stiftelsesdokument
• Vedtekter (fylkesleddets vedtatte lover)
• Årsmøteprotokoll som viser valg av styret
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19. Det siste du må gjøre er å sjekke at all informasjon stemmer og sende skjemaet til
registrering:

Når skjemaet er signert, er det bare å vente på svar og organisasjonsnummer for
fylkesleddet!
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