Värva medlemmar
NAMNUNDERSKRIFT ELLER
MEDLEMSAVGIFT
Statens
bidrag
till
ungdomsorganisationerna bygger på hur många
medlemmar som barn- och ungdomsverksamheten har. För att räknas som
medlem krävs en namnunderskrift eller
en betald medlemsavgift.

Namnunderskrift
Alla barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
som deltar i föreningens barn- och ungdomsverksamhet ska en gång om året skriva sin
namnteckning på en medlemslista.
Genom namnunderskriften tar man ställning
för medlemskap i Saltföreningen. Det finns
ingen regel för hur många gånger man måste
komma på aktiviteten för att räknas som
medlem.

Medlemsavgift

Som alternativ till namnunderskrift kan deltagaren betala en medlemsavgift. Man visar då
att man vill vara medlem genom att betala ett
belopp som föreningen bestämt.
Samma lista som används för namnunderskrift
kan användas av de föreningar som har
medlemsavgift.
Du kan antingen kopiera och använda
medlemslistorna som finns i mappen, eller
ladda hem från Salts hemsida www.salt.efs.nu.

Snabbfakta






Medlemskort

Alla som skriver under medlemslistan eller betalar
medlemsavgiften ska tilldelas ett medlemskort som
kvittens på sitt medlemskap.
Medlemskort för Salt finns att rekvirera gratis från
Salt riks. Alternativt kan ni ta fram egna kort med
hjälp av bifogad mall.

Medlemslistorna
För statsbidragets skull behöver ni inte föra någon
närvaro. Låt bara medlemmarna skriva sin
namnteckning och sina personuppgifter. Alla
obligatoriska uppgifter måste vara ifyllda för att
deltagaren ska kunna räknas som medlem.
Medlemslistorna ska sparas hos rapportansvarig i
föreningen under minst fem år.

Närvarokort

Närvarokort är inte obligatoriskt, men kan vara bra
att använda som tillägg om ni söker ekonomiskt
stöd från er kommun. Hör efter med din kommun
för vidare information. Se även den kombinerade
lista som finns att ladda ned på Salts hemsida.

Frågor & svar finns på nästa sida!

Namnunderskrift eller medlemsavgift gäller för medlemskap i Saltföreningen.
Målsmans underskrift gäller inte.
Medlemslistorna sparas i föreningen i fem år.
Namnunderskriften behöver endast skrivas en gång per år.
Ladda
hem fler medlemslistor
från hemsidan www.salt.efs.nu.
EVANGELISKA
FOSTERLANDS-STIFTELSEN
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Frågor och svar
VÄRVA MEDLEMMAR
Ska medlemslistorna skickas in till Salt?
Svar: Nej. I första hand fungerar de som underlag
till medlemsrapporten och sparas i föreningen i fem
år. Medlemsrapporten (statistikblanketten) skickas
till distriktsexpeditionen, som i sin tur rapporterar
vidare till Salt riks.

Vad har namnunderskriften eller
medlemsavgiften för innebörd?
Svar: I och med den räknas man som medlem i
Saltföreningen. Som medlem ska man ha möjlighet
att också påverka barn- och ungdomsverksamheten.
Det är ett sätt att främja barns och ungdomars
delaktighet och att ta till vara deras resurser.

Hur får man ett barn att skriva en
namnteckning?
Svar: Barn mellan 0-5 år behöver inte skriva under.
(För dem får Salt inte heller några bidrag.) Om ni
har barn som inte kan skriva sitt namn fungerar det
med tumavtryck om ni fyller i resten.

Måste man delta ett visst antal gånger i
verksamheten för att räknas som
medlem?
Svar: Nej, det räcker med att underteckna
medlemslista eller att betala en medlemsavgift. Om
föreningen till exempel ordnar en barnkörhelg
räknas deltagarna där som medlemmar om en
medlemslista är fullständigt ifylld.

Vilka ska skriva under?
Svar: Alla som är engagagerade i barn- och
ungdomsverksamheten från 6 år och uppåt.
Ungdomsgårdsverksamhet,
scouter,
körer,
bönegrupper/hemgruper, barngrupper, alphagrupper osv med deltagare som är 25 år och yngre
kan med fördel värva medlemmar för att få
ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Glöm inte
heller ledare, föräldrar och andra som vill vara med.
Det viktiga är att minst 60 % av medlemmarna är
mellan 6 och 25 år.

Fler frågor? Maila
eller ring Salt!

Får en minderårig skriva under
medlemslistan eller kan målsman göra
det?
Svar: Barnet måste själv skriva på för att visa att det
vill vara med. Namnunderskriften är ingen juridiskt
bindande handling utan bara ett bevis på att man vill
vara medlem i Saltföreningen.

Om man väljer att ha medlemsavgift. Vad
är en rimlig avgift?
Svar: Summan bestämmer ni själva. Den kan vara
symbolisk, men medlemmen måste betala själv.
Ledaren måste ange avgiften på Medlemslistan med
datum och signatur. Obligatoriska uppgifter ska vara
ifyllda, och avgiften måste bokföras som
”medlemsavgift” i era räkenskaper. (Det ska alltså
antingen finnas en banktransaktion eller ett
handskrivet kvitto som visar att medlemsavgiften har
kommit in till föreningen, och inte bara ”försvunnit”
i exempelvis en aktivitetskassa. Detta för att er
revisor ska kunna intyga att hanteringen har gått rätt
till.) För att förenkla för er själva föreslår vi att ni
parallellt
med
avgiften
använder
er
av
namnunderskrifter, eftersom det är betydligt lättare
att redovisa dessa i samband med er årsrapportering.

Vad ska vi säga till föräldrarna när de
undrar varför barnen ska skriva under
medlemslistorna?
Svar: Informera om att de barn/ungdomar som vill
får skriva på sin namnteckning och att den ligger till
grund för det statliga bidraget.
Namnteckningen på medlemslistan visar att man
frivilligt tagit ställning till att vara med i
Saltföreningen. Ta gärna detta tillfälle att berätta för
föräldrarna om aktiviteten som barnen/ ungdomarna
är med i! (Ett informationsbrev att ge till föräldrarna
finns bakom sista fliken i Salts resurspärm.)

Vad tar man ställning till som medlem?
Svar: Egentligen bekräftar man bara det man redan
har visat genom att komma till verksamheten: att
man vill vara med i sin barn- eller ungdomsgrupp.
Det betyder inte att man måste engagera sig i eller stå
bakom allt som sägs på riks- och distriktsnivå i Salt.
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