
Kära Saltförening!         Uppsala 121214

Det lackar mot jul, och vi ska snart fira födelsen av Guds egen Son in i den här världen. Gud blir männ-
iska 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 detta uppdrag sker på lokal nivå, närmare bestämt i våra runt 125 aktiva lokalfören-
ingar. Med detta brev vill vi därför börja med att uttrycka vårt varma 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 
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.

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 2012.

• Nytt för i år är att även vilande föreningar ska skicka in en rapport. Detta för att distriktet inte ska be-
höva ”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.

• 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 kommer ni nämligen att få en faktura till föreningen 
med KFUK-KFUMs scoutförbunds medlemsavgift. 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 scout-
ledare bör betala medlemsavgiften. Även de är ju scouter.)

• När det gäller scoutverksamheten är detta den sista gången som denna ska redovisas till KFUK-
KFUMs scoutförbund. Från och med januari 2013 kommer nämligen EFS Scout att stå på egna ben i 
scoutvärlden, något som bland annat kommer att påverka vår medlemsredovisning. I januari kommer vi 
att skicka ett separat utskick till alla våra scoutkårer med information om detta.



• 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, ett öde som tyvärr drabbade hela nio föreningar förra året …

• Statistikblanketten ska skickas till distriktet i original. Ett tips är därför att ni behåller en kopia i för-
eningen. 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.)

Med detta brev får ni en blankett för adressuppdatering som ni vid behov kan fylla i och skicka till-
baka till oss. Vi passar även på att skicka med två nya broschyrer – en om Salts arbete i stort och en om 
EFS Scout. Hör gärna av er om ni vill beställa fler exemplar av dessa! 

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 2012 – både på lokalplanet och för 
våra gemen-samma åtaganden!

Hälsningar

Salts rikskansli

PS. Du missar väl inte den ekumeniska barnledarkonferensen i Jönköping 1-3 februari, som Salt är en 
av initiativ-tagarna till? Sista anmälningsdag är 16 januari och mer info finns på 
www.barnledarkonferens2013.se!


