Uppsala 120120
Kära vänner!
Hoppas att ni har haft en god jul- och nyårshelg!
Vårt förra utskick handlade till största delen om statistikredovisningen. Vi hoppas att det har gått bra med denna. Om inte
har ni fram till 31 januari på er att få till den. Hör av er till er distriktsexpedition eller till oss på Salt riks om det är något
som är oklart! I detta utskick vill vi nu få blicka lite mer framåt. En ny termin har just börjat, och med detta brev sänder vi
med några saker som vi hoppas får vara till glädje under det nya året.
Först och främst får ni en uppdaterad version av Salts medlemslista, som ni redan är bekanta med och som ni även kan
ladda ned på Salts hemsida. Börja gärna att skicka runt den i era grupper redan nu!
I anslutning till detta vill vi påminna om att de föreningar som tar upp en lokal medlemsavgift att det är viktigt att denna
avgift verkligen bokförs som sådan i era räkenskaper. Alltså: det ska antingen finnas en banktransaktion eller ett handskrivet
kvitto som visar att medlemsavgiften har kommit in till föreningen, och inte bara ”försvunnit” i exempelvis en fikakassa.
Detta för att er revisor ska kunna intyga att hanteringen har gått rätt till.
Med detta utskick får ni också några affischer om Salts söndagsskolesatsning och om sommarens TEJP-läger. Dem får ni gärna sätta upp
på en väl synlig plats! Vi skickar även med några andra broschyrer
och flyers, samtidigt som vi vill påminna om Salts och EFS missionskonferens Följ mig som vi berättade om i vårt förra utskick. Mer info
om alla våra aktiviteter finns som vanligt att läsa på www.salt.efs.nu
eller facebook.com/saltiefs.
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När vi ändå skriver tänker vi också att det kan vara bra att komma
med några tips inför årets årsmöte. Några saker som kan vara bra att
tänka på/känna till inför detta är följande:

www.efs.nu
www.salt.ef
s.nu

• Grundtipset är att göra årsmötet så enkelt som möjligt.
Nyckeln för att detta ska fungera är att någon – antingen styrelsen eller
någon av ledarna – har förberett årsmötet i förväg. (Både i ordförandepärmen och i Salts resurspärm finns en kort och en lite mer utförlig lathund
för detta.)
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• Ett väl förberett årsmöte ska inte behöva ta lång tid, särskilt inte om det inte
finns några inlämnade motioner. Däremot kan man gärna ta tillfället i akt att samtala om föreningens verksamhet och
om det är något som ska förändras jämfört med tidigare.
• Ofta är det trevligt om man förutom årsmötet kan ha någon helt annan aktivitet. Antingen ett vanligt program – som
man brukar ha när gruppen samlas – eller till exempel pizzakväll. Flera tips på kreativa årsmöten finns utlagda på Salts
hemsida.
• När det gäller styrelsen finns det flera olika varianter på hur en sådan kan se ut. Ni väljer själva hur ofta styrelsen träffas
och vad den ska besluta om. I en barngrupp är det nog mest naturligt att styrelsen får fungera som ett slags bollplank för
ledarna, och att ledarna tar fortsatt huvudansvar både för planeringen och ekonomin. (Se vidare häftet Handledning för
ansvarsfördelning och ekonomi, som även kan laddas ner från Salts hemsida.)

• I vissa större föreningar har man valt att bilda en egen Saltförening för barnverksamheten och en annan för ungdoms
verksamheten. Ungdomarna har ofta lättare att ta ansvar för den egna verksamheten, och kan med tiden växa in allt mer i
denna uppgift.
• Ytterligare hjälpmedel både för årsmötet och styrelsen finns samlade i ordförandepärmen samt bakom flik 12 i Salts resurspärm.
Redan nu kan det också vara läge att boka in Salts årskonferens och årsmöte i Uppsala den 1720 maj, med barn-, tonårs- och ungdomskonferens. Ungdomsprogrammet kommer att få lite mer
av lägerkaraktär, och gå under namnet Avtryck. Barnens konferens kommer att präglas av det nya
söndagsskolematerialet skatten – på äventyr med Gud. Till själva årsmötet är barn, ungdomar
och vuxna ledare lika välkomna, förutsatt att de är medlemmar i den förening de representerar.
Om ni har tankar kring hur Salt borde utvecklas och satsa framöver är ni också välkomna att
skicka in en motion till årsmötet. Denna ska i så fall vara insänd till Salt riks senast den 18 mars
(för stadgeändring senast den 18 februari). Distriktskonsulenterna ställer gärna upp och hjälper er
att formulera era tankar om ni vill!
avtryck.efs.nu

Nu återstår bara att önska er all Herrens välsignelse under den kommande terminen!
avtryck_affisch 2.indd 1

Hälsningar
Salts rikskansli
PS. Som synes får ni även två flyers med information om de kristna ungdomstidningarna Insidan och IKON. Båda dessa
är klart läsvärda, och nu när Timoteus har övergått till att bli ett elektroniskt nyhetsbrev vill vi gärna uppmuntra er att
informera om dessa – och kanske skaffa en prenumeration till föreningen!
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