
Förening:………………………………………………………... Föreningsnr……………… 
Kommun……………………….. Län:………………………… Distrikt:……..………………….. 

 Skicka in årsrapporten (original) och årsmötesprotokoll 2017 (kopia) senast 31 januari. 
 Skicka till din distriktsexpedition. 
 En kopia av årsrapporten och medlemslistorna i original ska sparas i föreningen i fem år. 
 Frågor: Simon West (statistikansvarig, Salt), 018-430 25 14, simon.west@efs.nu 

ÅRSRAPPORT 2017 
Salt – barn och unga i EFS 
Informationen från den här årsrapporten används bland annat för 

 att skapa en förteckning över aktiva Salt-föreningar inklusive kontaktuppgifter, 

 att beräkna ombud till Salts årsmöte, 

 att ansöka om stats- och landstingsbidrag samt 

 att betala ut föreningsbidrag till Salt-föreningar. 

Verksamhetsredovisning 
Vi har haft årsmöte under 2017 den ……………………………. och bifogar protokoll. 

Under 2018 planeras årsmöte att hållas ……………………………. 

Under 2017 har följande personer suttit i Salt-föreningens styrelse: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Under 2017 har följande barn- och/eller ungdomsverksamhet bedrivits: 
Beskrivningen är en sammanfattning. Ni kan bifoga en mer utförlig verksamhetsredovisning. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Vår förening har inte bedrivit verksamhet under 2017 och är därmed vilande. (Fyll även i 
kontaktuppgifter på nästa sida.) 

Underskrifter 
Härmed försäkrar jag riktigheten av lämnade uppgifter. 

Ort & datum………………………………………... Ort & datum…………………………………... 

Firmatecknare*……………………………………… Revisor**……………………………………… 

*Firmatecknare (ofta ordförande eller kassör) ska vara utsedd av styrelsen. **Revisor (ej firmatecknare, 
oberoende granskare) ska vara vald av årsmötet. Årsrapportens båda sidor ska skrivas under.  
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 En kopia av årsrapporten och medlemslistorna i original ska sparas i föreningen i fem år. 
 Frågor: Simon West (statistikansvarig, Salt), 018-430 25 14, simon.west@efs.nu 

Medlemsredovisning 
Det här är en sammanställning av föreningens medlemslistor för verksamhetsåret 2017. För varje 
medlem ska det finnas uppgift om namn, kön, födelsedata, adress, postnr, ort samt datum för 
namnteckning/medlemsavgift. Varje person räknas bara en gång oavsett hur många verksamheter 
han/hon är med i. Salt-scouter ska föras in i rutorna för både Salt-medlemmar och varav Salt-scouter. 

  Salt-medlemmar varav Salt-scouter 

Ålder Antal medlemmar Varav flickor Antal Salt-scouter Varav flickor 

0-5         

6     

7-15     

16-25     

26-         

TOTALT         

Andel (%) 6-25         

Statsbidragsansökan 
Salt – barn och unga i EFS ansöker årligen om statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). För att föreningar och medlemmar ska vara bidragsgrundande (enligt SFS 
2011:65) måste följande kriterier vara uppfyllda. Kryssa i rutorna för de kriterier er förening uppfyller. 

Vi har haft årsmöte och valt styrelse under 2017. 
Vi har bedrivit regelbunden verksamhet under 2017. 
Föreningens samtliga medlemmar har under kalenderåret 2017 tagit aktiv ställning för sitt 
medlemskap i Salt genom namnteckning eller kår-/medlemsavgift. 
Vi har minst 60 % medlemmar i åldrarna 6-25 under 2017. 
Vi är inte bidragsgrundande för någon annan barn- och ungdomsorganisation. 
Vi uppfyller ovanstående krav och vill vara bidragsgrundande för Salt – barn och unga i EFS. 

Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgifterna kommer att sparas i vårt förenings-/medlemsregister NGO. 

Konto för utbetalning av statsbidrag……………………………………………………………………... 

Bankgiro Plusgiro Bankkonto och bank………………………………………………. 

Kontohavare om ej Salt-förening……………………………………………………………………….... 

Uppgiftslämnare…………………………………………………………………………………………. 

Telefon och e-post………………………………………………………………………………………. 

Underskrifter 
Härmed försäkrar jag att det antal barn och ungdomar i åldrarna 6-25 som angivits ovan stämmer enligt 
MUCF:s kriterier och utifrån de medlemslistor som jag själv har gått igenom och räknat. 

Ort & datum………………………………………. Ort & datum…………………………………... 

Firmatecknare………………………………………. Revisor……………………………………….... 


