Uppsala 2015-12-14

TACKSAMHETENS TID
Om det är någon gång under året som tacksamheten tillåts synas så är det under julen. Nu är det snart
jul år 2015 och vi får möjlighet att också inom ramen för Salts jubileumsår att fundera över vad vi är
tacksamma för när det gäller Salt.
För mig blev det väldigt tydligt i arbetet med Salts jubileumsbok att trots att tio år är en ganska kort
tid för en organisation har Salt redan fått betyda så mycket för så många. Det viktigaste är förstås alla
de möjligheter till gemenskap med varandra och vår himmelske fader som ni ute i lokalföreningarna
möjliggör varje vecka men även de riksarrangemang, som Livskraft, TEJP-lägren och Patrullriks har fått
betyda så mycket för så många.
Det är dock lätt att tacksamheten glider över till sentimentalitet; det var så mycket bättre förr. Men dit
vill vi inte komma bara för att det är jul och Salt firar 10 år. Vi ska inte vara rädda för att vara glada och
stolta över allt Salt fått betyda men samtidigt ska vi vara tacksamma över allt Salt får betyda idag!
Om du har berättelser från ditt liv eller hör något från era barn- och ungdomar om vad Salt fått betyda
får du gärna berätta det för oss andra i Salt. På så sätt kan vi tillsammans glädjas och fira. Skicka ett mail
eller tagga @saltiefs på dina inlägg på twitter och instagram!
Sen ska vi förstås komma ihåg att tacka Honom som är orsaken till att Salt, och vi, finns: Jesus. Allt vi
gör är i Salt för evangeliets skull. För att fler barn och unga ska få höra och lära känna det glada budskapet om den kärleksfulle guden som blir människa i ett stall och dör för våra synders skull på ett kors.
Tack Herre!
God Jul!
Salt-teamet genom
Markus Holmström

TIPS

Om du inte vet vad du ska vara tacksam
över när det gäller Salt kan du läsa
jubileumsboken!
Finns som e-bok på Salts hemsida!

ORGANISATIONSSEKRETERARE OCH KOMMUNIKATÖR

VARFÖR ÄR DU EN SALTARE?
ERIK FRÅN BORÅS
I Salt får jag utrymme för alla mina olika intressen. Salt är lite att man fyller på med Gud.
EMMA FRÅN BYSKE
Jag är en Saltare för där känner jag mig
hemma!

MED DETTA BREV FÖLJER

• Blankett för årsstatistik
• Mall för årsmötesprotokoll att använda på
årsmötet under 2016. Kika även på
Protokollhjälpen på hemsidan!
• Medlemslista – nytt år och dags att börja
på nya listor
• Julkort – från oss alla, till er alla
• Avtryck affisch – Sätt upp och sprid info!

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001, 750 23 Uppsala
018-430 25 80 salt@efs.nu
www.salt.efs.nu
Bg. 5790-5184

ÅRSSTATISTIKEN

För vårt gemensamma arbetes skull behöver vi redovisa vad som skett i de lokala Salt-föreningarna. Det
handlar dels om medlemsstatistik (där underlaget är de medlemslistor ni fyllt i under 2015), dels om
uppgifter om föreningens verksamhet och styrelse. I brevet hittar du en statistikblankett där detta ska redovisas. Den ifyllda blanketten ska vara sänd till er distriktsexpedition senast den 30 januari 2016!
Några saker att tänka på:
• Det är viktigt att alla medlemslistor är korrekt ifyllda. Även exempelvis datum för namnunderskrift
eller inbetalning av medlemsavgift behöver finnas med. Datumet, i sin tur, måste vara år 2015.
• Observera att även vilande föreningar ska skicka in rapporten. Detta för att distrikten inte ska
behöva ”jaga” er för att få besked om ni är vilande eller ej. Det enda ni behöver fylla i är det som står
längst ned på sidan Verksamhetsredovisning.
• Det räcker att föreningen har tre medlemmar för att vara bidragsgrundande. Så även mycket små
föreningar ”räknas” alltså! Samtidigt är det viktigt att minst 60% av medlemmarna är i åldersspannet 6-25år! Om mer än 40 % är antingen yngre eller äldre än detta måste vi nämligen stryka föreningen ur vår rapport till staten.
• Statistikblanketten ska skickas till distriktet i original. Ett tips
är därför att ni behåller en kopia i föreningen. Kom ihåg att
rapporten ska skrivas under av både föreningens ordförande
och revisor på både Medlems- och Verksamhetsredovisningen.
(Kassören kan inte skriva under.)

ÅLDERSLATHUND 2015

0–5år: Födda 2010-2015
6–25år: Födda 1990-2009
25+: Födda 1989 eller tidigare

• Tillsammans med statistikblanketten ska ni också skicka in en kopia på protokollet från ert senaste
årsmöte. Detta är en nyhet i statisti ksammanhang för Salt men en följd av nya direktiv från staten.
• Statistikblanketten för Salt ska inte blandas ihop med den blankett som skickas ut till alla
EFS-föreningar, och där även antalet barn och ungdomar ska fyllas i. EFS-statistiken avser
SST-bidragen (nämden för Statligt Stöd till Trossamfund), som alltså är något annat än de statsbidrag som utbetalas till Salt.
• För att underlätta för sammanräkningen av antalet medlemmar, samt för att enkelt kunna tillverka
adresslistor och liknande, har Göran Berglund på EFS Västerbotten tagit fram ett verktyg som kan
laddas ner på hemsidan. (Se DataRap längst ner på sidan Material för livet i föreningen under Lokalt)

MEDLEMSSTATISTIK OCH SALT SCOUT

Saltföreningar med Scoutkårer behöver tänka på att medlemsregistret Scoutnet behöver
uppdateras innan årsskiftet med vilka scouter som börjat eller slutat under året. Detta kan
kårens ansvariga medlemsregistrerare göra kontinuerligt under året men nu bör det göras
klart!
Efter årsskiftet 15/16 kan kåren sedan under fliken Rapporter ta ut en medlemslista för 2015
som stöd till Salts årsredovisning, se http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scoutnet/medlemslistor/
OBS! det som står i Scoutnet om stadsbidrag och ansökan via Scoutnet gäller inte Salt Scout

TACK FÖR ERT ARBETE!

Vi som jobbar på Salt riks är ödmjukt medvetna om att det viktigaste arbetet för att förverkliga detta
uppdrag sker på lokal nivå, närmare bestämt i våra runt 130 aktiva lokalföreningar. Därför vill vi ut
trycka vårt varma TACK för de insatser som ni har gjort under det gångna året!

