Information till förälder/vårdnadshavare
med barn som är med i Salt-aktivitet
Ditt barn är med i
(namn på aktivitet och plats/Salt-förening)

Salt och EFS
Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Vi har en nära relation till
vår moderrörelse EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen), som vi fram till 2005 var en integrerad del av.
Inom Salt vill vi att barn och ungdomar ska bli sedda och bekräftade som de är. Genom lokala
verksamheter samt genom läger på distrikts- och riksnivå vill vi skapa mötesplatser där barn och
ungdomar kan växa både som människor och som kristna. Vår förhoppning är att de som deltar i vår
verksamhet ska få lära känna den Gud som har skapat oss och som har gjort sig själv känd genom sin
son Jesus Kristus. Men självklart är man lika välkommen oavsett om man kallar sig kristen eller inte.
Runtom i Sverige finns det mer än 10 000 barn och ungdomar som är med i Salts/EFS verksamhet.
Läs mer på www.salt.efs.nu och www.efs.nu

Försäkring
Alla deltagare i Salts barn- och ungdomsverksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Folksam.
Försäkringen gäller till, från och under aktiviteten. Som olycksfall täcker försäkringen bland annat
läkarkostnader, medicinsk rehabilitering och kan ge ersättning för medicinsk invaliditet.
För fullständiga villkor kontakta Salts och EFS rikskansli, tfn 018-430 25 00. Vid skada kontakta ledare
eller regional expedition inom Salt/EFS för skadeblankett. Skadeanmälan ska skickas in via EFS. Se
postadress på www.efs.nu.

Aktivt ställningstagande för medlemskap
För att Salt/EFS ska kunna bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet får Salt, liksom många andra
organisationer, ekonomiskt stöd från staten. Staten ställer dock vissa krav för att en aktivitet ska vara
bidragsberättigad. Varje deltagare mellan 6 och 25 år måste aktivt ta ställning för medlemskap i den barnoch ungdomsverksamhet där aktiviteten ingår. Detta kan göras på olika sätt.
I vår verksamhet blir deltagaren medlem genom att skriva sin namnteckning på aktivitetens medlemslista.
Som medlem har man, om man vill, rätt att engagera sig i den demokratiska processen i Salt.
Vid frågor kontakta gruppledaren för aktiviteten.

Vänliga hälsningar
Johanna Björkman
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Generalsekreterare
Salt – barn och unga i EFS

Gruppledarens namn och telefonnummer

