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KÄRA SALTFÖRENING!

Det är spännande att vara medborgare i Guds rike! Tänk att vi får tillhöra den Herre om vilken Bibeln 
säger: ”Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag 
föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp” (Matt 12:20-21). Just detta hopp är vad vi får 
påminna oss om under de stundande högtiderna, när vi med kyrkan i hela världen firar att Guds Son lät 
sig födas i ett stall i Betlehem. 

Till stor del är det också detta som Salt handlar om. Salt vill vara en Jesusrörelse där barn och ungdomar 
ska få lära känna, komma till tro på och följa Barnet i krubban. Det barn som samtidigt är både tjänare 
och herre, både lamm och lejon. 

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 tidigare 
har fått med posten 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 31 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 2013. 

• 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.

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. 
Jag ger er inte det som världen ger. Känn 

ingen oro och tappa inte modet.
JOH 14:27



• I scoutkolumnen i statistikblanketten ska ni bara ta med de scouter och ledare som verkligen har 
varit aktiva i kåren. För varje scout ni rapporterar in får ni nämligen en faktura till föreningen med 
Scouternas medlemsavgift (för närvarande 180 kr/person). Om en person till exempel bara har varit 
med en gång på vårterminen är det bästa därför att inte ta med honom eller henne. Däremot är det 
inget som hindrar att ni tar med personen i redovisningen för Salt! (Samtidigt vill vi understryka att 
även scoutledare bör betala medlemsavgiften. Även de är ju scouter.)

• 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 ålders-
spannet 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. Detta gäller även de föreningar som fyller i statistiken på webben.

• 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 
(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 Nyttiga papper: Scoutfiler: DataRap.)

ADRESSUPPDATERING

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 2013  
– BÅDE PÅ LOKALPLANET OCH FÖR VÅRA GEMENSAMMA ÅTAGANDEN!
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