Ansökan om underlag för renmärkesbok
Sänds till:
Sámediggi/Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna

Uppgifter om samebyn/sameföreningen som söker underlag för renmärkesbok
Sökandes namn

Organisationsnummer

c/o
Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobil

Fax

E-post

Kontaktperson
Telefon

E-post

Ange de samebyar som ska ingå i renmärkesboken

Villkor gällande underlaget för renmärkesbok
Sökande förbinder sig att:
• Ej göra ändringar i underlaget som förvanskar märkesbilder eller ägarförhållanden
• Ej göra några layoutförändringar på omslaget (fram- och baksida)
• Ej göra några ändringar på sidorna 1 till 3, med rubrikerna ”Renmärken för ….” och ”Upplysningar”
• Ej göra några ändringar på sidorna med ”Standardsnitt” och sidorna med ”Renmärkets läsordning och
registerformelȱ
Sidan med ”Förord” får dock fyllas på med egen text
ȱ
Sökandes underskrift
Datum

Underskrift

Ort

Namnförtydligande

LÄS DETTA NOGA!
Informationsblad
Underlaget för en renmärkesbok baseras på ett utdrag ur Sametingets
renmärkesregister. Sametinget ansvar inte för eventuella tryckfel och eventuella
ändringar i utdraget från renmärkesregistret.
Renmärkesboken och dess märkesbilder är inte en garanti för att en viss person
äger ett visst renmärke. Renmärken kan ha bytt ägare och även avregistrerats efter
att boken tryckts.
För att bevisa ett ägarförhållande måste ett registreringsbevis begäras från
Sametinget.
Sökande levereras en word-fil eller en pdf-fil färdig för att skickas till ett tryckeri
för tryckning av renmärkesböcker.
Hur gör man för att trycka en renmärkesbok?
• En ansökan lämnas in till Sametinget om att få ett underlag (word-fil
eller pdf-fil) för en renmärkesbok
• Om ansökan godkänns av Sametinget, så leveras ett underlag till er
angivna e-postadress
• Ni skickar underlaget till tryckeriet för tryckning
Vilka får ansöka om underlag för en renmärkesbok?
• Endast samebyar eller sameföreningar får ansöka om underlag för
renmärkesbok
• Inga enskilda och privatpersoner får ansöka
Vilka ändringar får INTE göras i underlaget för en renmärkesbok?
• Det är INTE tillåtet att göra ändringar i underlaget som förvanskar
märkesbilder eller ägarförhållanden.
• Det är INTE tillåtet att göra några layoutförändringar på omslaget
(fram- och baksida)
• Det är INTE tillåtet att göra några ändringar på sidorna 1 till 3, med
rubrikerna ”Renmärken för ….” och ”Upplysningar”
• Det är INTE tillåtet att göra några ändringar på sidorna med
”Standardsnitt” och sidorna med ”Renmärkets läsordning och
registerformel”
Vilka ändringar får göras i underlaget för en renmärkesbok?
• Sidan med ”Förord” får fyllas på med egen text.
• Det är tillåtet att lägga till extra sidor för eventuell egen information t.ex.
reklam.

