
Redovisning till Stim 
NÄRRADIO 

 Kundnummer 

Redovisning avseende 

Namn, anordnare (avtalspart)  Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Namn, uppgiftslämnare 

Telefon dagtid (även riktnummer) Mobiltelefon 

E-post Webbplats 

    Priser och villkor finns att ladda ned på www.stim.se/narradiopriser 

Redovisningen avser tiden 
Från och med, datum Till och med, datum 

Faktiska 
sändningstimmar 

föregående år

Faktiska 
musiktimmar 
föregående år

Faktiska reklam- 
intäkter föregående år

Preliminära 
sändningstimmar 

innevarande år

Preliminära 
musiktimmar 

innevarande år 

Preliminära 
reklamintäkter 

innevarande år

För innehavare av ortsavtal specificeras uppgifter på sidan 2 

Önskar faktura 

1 gång per år 2 gånger per år 

Stims noteringar 
Fastställd Stimavgift föregående år Betald avgift föregående år Preliminär avgift innevarande år 

Meddelande till Stim 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Sänd redovisningen till: 

STIM, Kundservice 
Box 17092, 104 62 STOCKHOLM 
E-post: kundservice@stim.se, 
Fax: 08-783 95 35 



 

 

Faktiska 
musiktimmar 
föregående år 

Faktiska 
reklamintäkter 
föregående år 

Faktiska 
sändningstimmar 

föregående år 
Preliminära 

musiktimmar 
innevarande år 

Preliminära 
sändningstimmar 

innevarande år 
Preliminära 

sändningstimmar 
innevarande år 

Föreningens namn 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Summa 
musiktimmar: 

Summa 
reklamintäkter: 

Summa 
sändningstimmar: 

Summa 
musiktimmar: 

Summa 
sändningstimmar: 

Summa 
reklamintäkter:  

 
Föreningar som inte omfattas av ortsavtal 
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