Checklista för ordförande
och revisor i Salt – barn och unga i EFS
Innan du som ordförande eller revisor
undertecknar årsrapporten för barn- och
ungdomsverksamheten skall dessa
punkter kontrolleras:

Medlemsantalet

Kontrollera att antalet medlemmar på årsrapporten stämmer med underlagen (medlemslistorna). Observera att det är antal olika
personer som ska räknas. En person räknas
en gång även om han/hon finns med på flera
listor.

Verksamhetsredovisning

Kontrollera att det finns en verksamhetsredovisning för det gångna årets
verksamhet
i
Saltföreningen.
Av
verksamhetsredovisningen ska det framgå
vilken riksorganisation man tillhör, hur
många som varit medlemmar, vilka olika
typer av verksamheter man bedrivit samt
vilka som varit med i föreningens
styrelse. I mappen BidragsKartan och på
hemsidan www.salt.efs.nu hittar du mallar
till de blanketter som behövs.

Värvade medlemmar

Kontrollera att de som är 6 år eller äldre och
som uppgivits som medlemmar på årsrapporten har tagit ställning till sitt medlemskap
under det gångna året genom att skriva sin
namnteckning på medlemslistorna, alternativt
betalat en medlemsavgift.
Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda:
namn, adress, kön, födelsedata, datum för
medlemskapsansökan/betalning samt ledarsignatur.

60 % mellan 6 och 25 år

Kontrollera att minst 60 % av medlemmarna
är mellan 6 och 25 år. Om så inte är fallet
kommer föreningen att förklaras för icke
statsbidragsberättigad.

Verifiering av medlemsavgifter

För
att
kunna
kontrollera
att
medlemsavgiften har kommit in till
föreningen, och inte bara har ”försvunnit” i
exempelvis en aktivitetskassa, ska det finnas
antingen en banktransaktion eller ett
handskrivet kvitto som visar på detta. Detta
krav finns dock inte om det (också) finns en
godkänd namnunderskrift med tillhörande
uppgifter.
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Skicka er medlems- och verksamhetsredovisning
till ert distrikt.
Aktuella adresser finns på www.salt.efs.nu

EFS i Norrbotten, Stationsgatan 40, 972 32 LULEÅ
tel: 0920-26 49 90, info@efsnorrbotten.nu
EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 UMEÅ
tel: 090-125810, efs@efsvasterbotten.se
EFS i Mittnorrland, Lasarettsgatan 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
tel: 0660-15984, info@mittnorrland.efs.nu
EFS i Mittsverige, Rehnsgatan 20 1tr, 113 57 STOCKHOLM
tel: 08-4418537, info@efsmittsverige.org
EFS i Väst-Sverige, Hjälmareds allé 24, 441 95 ALINGSÅS
tel: 033-103171, exp@efsvast.se
EFS i Sydöst-Sverige, Arabygatan 44, 352 36 VÄXJÖ
tel: 0470-26248, 27248, sydost@efs.nu
EFS i Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 HÄSSLEHOLM
tel: 0451-388070, info@efssyd.org
Frågor besvaras av ert distrikt eller av Linnéa Svensmark på rikskansliet.
Mail linnea.svensmark@efs.nu
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