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Kära vänner!

Det lackar mot jul, och vi ska snart fira födelsen av Guds egen son in i den här världen. Gud 
blir människa och ger sig själv till mänskligheten, och vi som har lärt känna honom har fått 
uppdraget att bära samma gåva vidare till andra!

Just detta är också vad Salt handlar om. Vi vill att barn och ungdomar ska få lära känna, 
komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi som jobbar på Salt riks är ödmjukt medvetna om 
att det viktigaste arbetet för att förverkliga denna vision sker på lokal nivå, närmare bestämt i 
våra drygt 140 lokalföreningar. Med detta brev vill vi därför börja med att uttrycka vårt TACK för de insatser som ni har 
gjort under det gångna året!

Sen vet vi ju att det för vårt gemensamma arbetes skull också behöver redovisas vad som har skett i våra föreningar. 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 uppdaterade statistikblankett som ni ska använda för detta ändamål, och som behöver vara er distriktsexpedi-
tion till handa senast 31 januari.

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 in-       
betalning av medlemsavgift behöver finnas med. Datumet, i sin tur, måste vara år 2010.

• I scoutkolumnen i statistikblanketten ska ni bara ta med de scouter som verkligen har varit aktiva i kåren. För 
   varje scout ni rapporterar in kommer ni nämligen att få en faktura till föreningen med KFUK-KFUMs scout
   förbunds medlemsavgift. Om en person till exempel bara har varit med en gång på vårterminen är det därför 
   bästa att inte ta med honom eller henne. Däremot är det inget som hindrar att ni tar med personen i redovis
   ningen för Salt!

• 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 hemsi-
   dan. (Gå in på Nyttiga papper: Scoutfiler: DataRap.)

  Med detta brev får ni även en blankett för adressuppdatering som ni vid behov kan fylla i 
och skicka tillbaka till oss. Ni får även ett erbjudande om att prenumerera på barntidningen 
Just dé. De senaste två åren har vi ju bjudit alla våra lokala föreningar på denna tidning, men 
eftersom vi nu planerar att gå in i några andra större satsningar på barnfronten har styrelsen 
beslutat att vi upphör med denna gåvoprenumeration.

STORT TACK för din insats för Salt – både på lokalplanet och för våra gemensamma  åtaganden!

Hälsningar
Salts rikskansli
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Till sist vill vi även passa på att informera om 
några viktiga datum:

28 december-1 januari då nyårslägret Livskraft arrangeras på 
fyra olika platser i landet. När du får detta brev är det för sent 
att anmäla dig till lägret, men kanske vill du besöka något av 
de öppna kvällsmötena?

18-20 mars då det anordnas en missionskonferens för alla 
åldrar i Uppsala. Se bifogad flyer.

3 juni 2010 då det är Salts årsmöte på Piteå havsbad. Både 
barn, ungdomar och vuxna ledare är varmt välkomna, och 
precis som tidigare kommer det i anslutning till årsmötet att 
erbjudas en barn-, ungdoms och vuxenkonferens.

28 juni-3 juli då vi för första gången inbjuder till TEJP Syd 
på Sundsgården utanför Helsingborg. Mer info läggs inom 
kort ut på www.tejp.efs.nu.

30 juli-6 augusti då Salts överlägset största lägerhändelse 
– Patrullriks – går av stapeln. Mycket mer finns att säga om 
detta, och denna info ska ha gått ut dels till alla EFS scout-
kårer, dels via våra distriktsexpeditioner. Om du har missat 
något kan du gå in på www.patrullriks.nu.

9-14 augusti då vi för åttonde gången i rad inbjuder ung-
domar och unga vuxna till TEJP på Dekarsön utanför Örn-
sköldsvik. Nytt för i år är ett barnspår för unga familjer.

Följ 
mig
en konferens för alla om att 

utbreda Kristi rike i Sverige 

och övriga världen

18-20 mars 2011

Lötenkyrkan, Uppsala

foljmig.wordpress.com
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