
Ansökan om presskort

Organisationsnummer 802018-3300

Efternamn Förnamn (fullständigt med tilltalsnamnet understruket)

Företag/grupp

Adress

PostadressPostnummer Personnummer

Faxnummernedatsob nofeleTtetebra nofeleT

e-postadress

Inkomst från journalistisk verksamhet under de senaste 12 månaderna

tsmokni dattaks-Ftsmokni dattaks-A

Nuvarande egen verksamhet/anställning som journalist (ange namn och adress till din arbetsplats)

Om du har egen verksamhet, ange i vilken form (AB, enskild �rma, handelsbolag etc)Organisationsnummer


Det här  och andra bokmärken på blanketten stängs när du klickar i  ramen  upptill och sedan i rutan till vänster.Du öppnar ett bokmärke genom att dubbelklicka på det.Bokmärkena följer inte med, när du skriver ut blanketten.Fyll i på datorn:  Klicka först mitt i varje fält  med handverktyget , som förvandlas till ett textverktyg, när du placerar pekaren i ett fält, och du hamnar automatiskt i början av fältet.Tabba dig fram från fält till fält.Skriv ut och skicka in båda sidorna till Medias kansli.

För  presskort fordras att du har till betydande del journalistiska arbetsuppgifter för svensk eller i Sverige verksamt massmedium. Med "betydande del" förstås att du under de senaste 12 månaderna har haft intäkter motsvarande 3 basbelopp, om du har F-skattsedel, och 2 basbelopp om du har A-skattsedel.  Ett prisbasbelopp är för år 2006 fastlagt till 39 700 kronor



Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga.

Huvudsakliga uppdragsgivare

Referenser

Här ska du styrka ditt yrkesmässiga behov av att kunna legitimera dig med presskort

Namnteckning

Datum

MEDIAS noteringar

Ankomstdatum Handläggare

Beslutsdatum
Godkänd Avslag

Orsak till avslag

Belopp de senaste 12 månaderna

Ange uppdragsgivare som du utfört journalistiska arbetsuppgifter för. Med det menas att du självständigt framställt, valt, bedömt eller bearbetat material för massmediers räkning och att detta arbete är förenligt med vedertagna yrkesregler på området.

För presskort uttas en särskild avgift som motsvarar  kostnaden för framställande av kortet - för närvarande 400 kr + moms, dvs 500 kr.

Du ska kunna dokumentera din verksamhet genom att bifoga till exempel referensmaterial och inkomstverifikat.
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