Uppsala 080211
Dubbelt föreningsstöd för 2007!
Hej!
Salts styrelse hade ett ovanligt problem att diskutera förra helgen: vi har pengar över! Den
omedelbara – om än inte enda – orsaken till detta är att årets statsbidrag blev betydligt högre
än vi hade räknat med. Beslutet som styrelsen har fattat utifrån detta är att vi detta år ska dela
ut ett dubbelt föreningsstöd till alla våra Saltföreningar. Den summa på 25 kr per medlem som
ni normalt brukar få efter att försäkringen är betald kommer alltså att fördubblas och bli 50 kr!
I styrelsens resonemang omkring detta ligger också att vi under en tid har funderat på om vi
på något sätt ska försöka sponsra de lokala föreningar som skickar ombud till Salts årsmöte.
Förr i tiden – när årsmötet var ett UngdomsForum – fanns det ju ett särskilt
reseutjämningssystem för detta. Nu har vi i stället sagt att vi vill utöka det lokala
föreningsstödet, men att vi därmed också vill uppmuntra alla föreningar att med bl a dessa
medel sponsra konferenskostnaden och/eller resan för sina årsmötesombud. Självklart väljer
ni själva vad ni gör med de pengar som ni nu får, men detta är som sagt ett förslag.
Hur det blir med bidraget nästa år vågar vi i dagsläget inte säga. Det beror väldigt mycket på
hur statistikredovisningen för 2007 utföll (det är ju detta som ligger till grund för statsbidraget
2009). Men vi håller tummarna …
Allt gott!

Olof Edsinger
Generalsekreterare för Salt

PS. Utbetalningen av föreningsstödet kommer att ske i två omgångar, den första märkt
”Statsbidrag till Salt”, den andra märkt ”Extra utbetalning till Salt”. Meddela gärna er kassör
att dessa utbetalningar är på gång (särskilt viktigt om ni använder er av EFS-föreningens
konto, så att inte pengarna ”försvinner”, men även av andra skäl kan det ju vara bra att er
kassör är ”förvarnad”).

