Uppsala 11 december 2014

”I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har
låtit all vishet och klokhet flöda över oss. .”
EF 1:7-8

KÄRA SALTFÖRENING!
Det är verkligen en kärleksfull Gud vill tillhör! Har ni tänkt på att när Gud klev ner bland oss människor för 2000 år sen så gjorde han det som det oskyldigaste vi känner till, ett barn. Jesus föddes inte heller
i ett palats av guld utan i ett stall som med stor sannolikhet var väldigt smutsigt. Jesus vill möta oss var
vi än är i livet och vi behöver inte upprätthålla en ren fasad för att mötet ska kunna ske. Oavsett hur
smutsigt och svårt vårt liv kan kännas vill Jesus komma oss till möte med ljus. En tanke att bära med sig
när vi nu närmar oss juletiden och krubborna med små Jesusbarn ställs fram i hemmen.
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 125 aktiva lokalföreningar. Med detta brev vill
vi därför börja med att uttrycka vårt varma TACK för de insatser som ni har gjort under det gångna
året!

DET HÄR MED STATISTIKEN...
Sen vet vi ju att det för vårt gemensamma arbetes skull också behöver redovisas vad som har skett i
föreningarna. Dels handlar det om medlemsstatistik, där underlaget är de medlemslistor som ni fick
med posten i höstas och som även kan laddas ner på Salts hemsida. Dels handlar det om uppgifter om
föreningens verksamhet och styrelse. Med detta brev bifogar vi därför den statistikblankett som ni ska
använda för detta ändamål, och som behöver vara er distriktsexpedition till handa senast 30 januari.
Som en extra service har vi i år bifogat en aktuell ålderslathund som ska göra det lättare för er att räkna.
Några saker som kan vara bra att tänka på/känna till inför ifyllandet av denna blankett är följande:
• 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 2014.
•

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.

•

Era rapporter har tidigare används som underlag för faktureringen av medlemsavgiften till Scouterna men från och med 1/1 2015 kommer denna fakturering att gå via Scoutnet. Det är därför av
viktigt att alla scoutkårer har lagt in sina scouter i Scoutnet senast 31/12 2014.

•

Här i medlemsrapporten talar ni om vilka av era Saltmedlemmar som också är scouter och som ni
har redovisat till Scoutnet. Kom ihåg att scoutledare också ska finnas med både i statistiken och läggas in i Scoutnet.
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•

Som vi tidigare har berättat räcker det numera att man har 3 personer som under året har ansökt
om medlemskap i föreningen för att den ska vara bidragsgrundande. Även mycket små föreningar
”räknas” alltså! Samtidigt är det viktigt att notera att minst 60 % av medlemmarna måste vara i
åldersspannet 6-25 år. Om mer än 40 % är antingen yngre eller äldre än detta måste vi nämligen
stryka föreningen ur vår rapport till staten … och då är förstås arbetet med rapporteringen förgäves.

•

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.)

•

Salt riks ska ha alla föreningars årsmötesprotokoll för 2014. Detta har vi begärt in under 2014 med
hjälp av distrikten. Har din förening inte skickat in detta än måste göra det omgående. De förenOBS!
ingar som av någon anledning inte haft årsmöte under 2014 måste ha det senast 15 januari. En
kopia på det justerade årsmötesprotokollet ska skickas in till oss senast den 31 januari 2015.

•

Statistikblanketten för Salt ska inte blandas ihop med den blankett som skickas ut till alla EFSföreningar, och där även antalet barn och ungdomar ska fyllas i. EFS-statistiken avser SST-bidragen
(Samarbetsnämnden för Statsbidrag 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. (Gå in på Lokalt/Material för livet i föreningen. Längst ner under Övrigt).

HAR VI RÄTT ADRESS?
Med detta brev får ni även en blankett för adressuppdatering som ni vid behov kan fylla i och skicka tillbaka till oss. Mer information om vad som är på gång under nästa år kommer att skickas ut till alla våra
föreningar under januari månad.

STORT TACK för din insats för Salt under 2014
– både på lokalplanet och för våra gemensamma åtaganden!
Hälsningar
Salts rikskansli

