
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alla deltagare i Salts barn- och ungdomsverksamhet är 
försäkrade i FOLKSAM. 
Genom EFS har Salt tecknat en olycksfallsförsäkring för samtliga deltagare i 
verksamhet anordnad av Salt. 
 
Vad kostar försäkringen? 
Föreningen debiteras 25 kr per barn och år. Denna summa dras bort från de 50 kr 
som föreningen får i statsbidrag för varje medlem. EFS-föreningar som väljer att 
INTE ansluta sin barn- och ungdomsverksamhet till Salt kommer i efterhand att 
debiteras 25 kr per deltagare och aktivitet. 
 
För vilka arrangemang gäller den? 
Försäkringen gäller arrangemang anordnade både lokalt, regionalt och centralt. 
 
När är man försäkrad? 
Man är försäkrad såväl under själva aktiviteten som på väg till eller från den. 
 
Hur går man tillväga när något händer? 
Gruppledaren tar i första hand kontakt med Salt och EFS rikskansli, Britt-Marie 
Rosén, tfn 018-430 25 11. 
 
Behöver föreningen teckna egen olycksfallförsäkring? 
Nej. Inte i och med att den tecknats som Gruppförsäkring av Salts rikskansli.  
 
 
 

 

Försäkring 
För Salt – barn och unga i EFS 
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Bidragsöversikt 
 
Oftast behöver man vara ansluten till en godkänd riksorganisation 
för att kunna söka bidrag från olika bidragsgivare. Om 
lokalföreningen inte rapporterar in statistiken till Salt riskerar 
föreningen att förlora möjligheten både till landstings- och 
kommunbidrag. 
 

Statliga bidrag 
 Kan sökas genom Salt riks. 
 Reglerna finns utförligare i den här mappen. 
 Rapportera statistik till distriktsexpeditionen senast 31 januari.  
 
Landstingsbidrag 
 Kan sökas genom ert distrikt. 
 Olika regler gäller. Landstingen ger ofta ekonomiskt stöd till ledarutbildningar 

och regionala satsningar. 
 
Kommunbidrag 
 Ansöker ni själva om, direkt hos er kommun. 
 Reglerna varierar från kommun till kommun. Fråga din kommun om vår 

medlemslista räcker som redovisning eller om de kräver att ni också använder 
deras närvarokort.  

 
Övriga bidrag 
 Salts moderorganisation EFS är medlem i Sensus studieförbund. Närmaste 

avdelning finner du på www.sensus.se. På vissa platser samarbetar vi också med 
Bilda. 

 För lite större satsningar kan det även vara bra att ta kontakt med er närmaste 
EFS-folkhögskola. 

 Information om andra stiftelser och fonder, se exempelvis www.mucf.se och 
www.arvsfonden.se. 

 
Saltfonden 
 Saltföreningar och enskilda Saltmedlemmar kan söka pengar för olika projekt via 

SaltfondenMikro. 
 Barn och ungdomar som har svårt att betala kostnaden för Salts läger kan söka 

pengar via SaltfondenLäger. 
 Mer information om detta finns på på www.salt.efs.nu. 
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