
Förslag till Salt riks årsmöte 2014: 
 

Proposition om namnbyte på EFS Scout 

Från den 1 januari 2013 är Salt en samverkansorganisation till Scouterna. Den enskilde scouten blir 
därmed scout genom Salt, och inte som tidigare genom KFUK-KFUMs scoutförbund. Förr kunde 
medlemskapet i Scouterna (SSR) ske genom att EFS missionsförenings styrelse var kårstyrelse för de 
lokala EFS-scouterna. Nu går medlemskapet i Scouterna via den lokala Saltföreningen. För att få kalla 
sig scout måste man alltså vara med i en Saltförening – det räcker inte att tillhöra EFS. 
 
Salt är väl medvetna om att det nästan alltid är EFS:are som är ledare i Salts scoutarbete, liksom att 
detta ofta bedrivs i EFS lokaler. Vi är beroende av EFS stöd för vårt scoutarbete och vi är mycket 
tacksamma och glada för detta. Samtidigt behöver Salt bli accepterade och uppskattade som egen 
organisation. Det är trots allt Salt som sedan 2005 bär det centrala scoutarbetet, som har det 
ekonomiska ansvaret, som sköter avtalsrelationen med Scouterna och som tillsammans med det lokala 
EFS-distriktet arrangerar Patrullriks. Insikten om allt detta underlättas inte av att den lokala 
scoutverksamheten går under namnet EFS Scout. ”Vad ska vi med en Saltförening till, det är ju EFS 
Scout vi jobbar för?!” Det är viktigt att alla förstår att EFS och Salt är två organisationer i samma 
rörelse. Därför är det också viktigt att vi som Salt blir en tydlig organisation också på lokalplan. 
Tydlighet är bättre än otydlighet om vi ska förstå varandra. 
  
I Salts styrelse har vi fört samtal med EFS styrelse och frågat dem vad de tycker i denna fråga. De 
understödde tydligt tanken på att byta namn på EFS Scout. De menar att det är bra att så många 
Saltföreningar som möjligt bildas och att det är helt naturligt att våra scouter heter Salt Scout. Från EFS 
styrelse framhölls också ett behov av att missionsföreningarna släpper över ansvar till Salt.  
  
En av anledningarna till att Salt bildades var att det skulle ge möjlighet till unga människor att själva ta 
ansvar, att få utforma sin verksamhet och att lära sig om föreningsarbete. Dels för barnens och 
ungdomarnas egen del, men också för att de en dag ska kunna föra EFS arbete vidare. Att bilda 
Saltförening är att ge en årlig ”kollekt” om ca 6 500 kr till Salt riks (den ungefärliga summa Salt får från 
staten för varje aktiv saltförening). Dessutom får man deltagarförsäkringen betald, man får ett bidrag 
om 25 kr per medlem och man får en möjlighet att lära sig om föreningsansvar. 
  
Salt har funnits i 9 år, både för att EFS ungdomar ville det och för att EFS ville att Salt skulle bedriva 
dess barn- och ungdomsverksamhet. Men fortfarande behöver Salt bli tydligare i vår rörelse. Det är inte 
EFS som är samverkansorganisation till Scouterna. Att våra scouter, som nu, kallas EFS-scouter men 
blir scouter genom Salt är inte tydligt, och gör heller inte Salt tydlig som egen organisation. Vare sig i 
relation till EFS eller för scoutföräldrar och andra utomstående.  

Vi yrkar därför på att Salts årsmöte beslutar att byta namn på Salts 
scoutverksamhet, från EFS Scout till Salt Scout. 
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