
Salts årsrapport 2021

Saltföreningarnas årsrapporter för 2021

Föreningens namn *

Föreningsnummer (fem si�ror) *

0 / 5

I vilket län �nns föreningen? *

Välj...

I vilken kommun �nns föreningen? *

Kontaktuppgifter

Uppgifter om föreningens kontaktperson *

Ange den av föreningen utsedd kontaktpersons uppgifter, så vi kan nå er när så behövs

Namn

Adress

Postadress och

stad

Emailadress

Telefonnummer



Föreningens ordförande är... *

Samma person som kontaktperson

Annan person

Uppgifter om föreningens ordförande

Namn

E-post

Telefonnummer

Du som fyller i uppgifterna är... *

Samma person som kontaktperson

Annan person

Aktivitet

Har föreningen varit aktiv under år 2021? *

Uppgifter om uppgiftslämnare

Du som fyller i detta formulär

Namn

E-post

Telefonnummer



Ja

Nej (Formuläret kommer avslutas)



Medlemsregistrering NGO-PRO

Enligt nya direktiv från MUCF krävs speci�ka uppgifter från varje medlem vilket gör att samtliga Saltföreningar måste registrera sina medlemmar 

i NGO-PRO. De Saltföreningar som inte gör det kommer inte kunna anses vara aktiva föreningar och kommer därför inte räknas med i Salts 

totala statistik, få del av föreningsbidrag eller ta del av Salts olika verksamheter. Till NGO behöver för varje medlem registrera:

- För- och efternamn

- Adress

- Personnummer

- Mobilnummer (valfrit)

För hjälp med registrering av medlemmar i NGO-PRO var god kontakta:

- Monica Arndt 072-222 54 58

- Charlotta Nordström 018-430 25 88

- Salts rikskansli 018-430 25 80

Länk till NGO-guide: https://mcusercontent.com/1909fa1941c286cb6fb9bb098/�les/068fa081-729d-4274-b90b-

3ede2600b7ee/Salt_ledare_Manual_NGOpro.pdf

Har föreningen registrerat alla sina medlemmar i NGO-PRO? *

För att årsrapporteringen ska vara komplett behöver vi uppgift om föreningens medlemmar. Fördelen med det nya systemet NGO-PRO är att ni 

bara behöver registrera en medlem en gång, därefter får de en begäran om att förnya sitt medlemskap direkt i telefon eller mail utan att ni 

behöver lägga ner mer tid på det" Det enda ni behöver göra är att registrera de nya medlemmarna.

Ja Nej (formuläret kommer avslutas)

Har du angivit kön och personnummer på varje medlem i NGO-PRO? *

För att vi ska få räkna med en medlem så måste vi kunna säkerställa kön, ålder och att ingen medlem räknas dubbelt mellan våra 

medlemsföreningar.

Ja Nej (formuläret kommer avslutas)



Beskriv kortfattat vilken verksamhet föreningen bedrivit under året *

När ni berättar vilka grupper som trä�as i föreningen hjälper detta de regionala saltkoordinatorerna att stödja er i er verksamhet.

OBS! Kopiera inte in årsmötesprotokollet här. Det lämnas in i en senare punkt.

Scouting

Om föreningen har bedrivit scouting, bocka i om påståendet stämmer

Vi har under året använt scouternas medlemsregister Scoutnet

Bankuppgifter för utbetalning av statsbidrag

Bankkontotyp *

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

Kontonummer *

Vem innehar bankkontot? *

Saltföreningen

EFS-föreningen på orten

Annan, nämligen...



Validering

Årsmötesprotokoll

För att säkerställa att inlämningen av statistikuppgifter utförs av person i aktuell förening, ber vi dig lämna in protokoll för årsmötet som hölls i

föreningen under 2021. Du kan välja att posta det eller lämna in digitalt på nästa sida. Observera att årsmötesprotokollet måste vara

undertecknat.

Hur vill du lämna in årsmötesprotokollet? *

Digitalt

Post

Ladda upp underskrivet årsmötesprotokoll 2020 här

Max. 25 MB

Adress för att skicka protokollet är:

Salt

Att: Årsmötesprotokoll

Kontrollfrågor

När du rapporterar in statistiken för din förening bekräftar du att ni uppfyller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF):s krav 

för bidragsgrundande föreningar. Vänligen bekräfta detta genom att bocka i rutorna nedan (förutsatt att påståendena stämmer)

Vi har haft årsmöte under 2021 (protokoll ska bifogas)

Vi har bedrivit regelbunden verksamhet 2021

Föreningarnas medlemmar har tagit aktiv ställning för sitt medlemsskap i föreningen.

Vi är inte bidragsgrundande för någon annan barn- och ungdomsorganisation

Vi i föreningen är medvetna om att vi kan bli granskade genom stickprov, därför ser vi till att spara de statistikgrundande uppgifterna 

på en säker plats, (årsmötesprotokoll, medlemslistor) redo att skickas in till Salts rikskansli om så behövs

Uppgifterna som lämnats i detta formulär stämmer på heder och samvete

 Välj �l...



Box 23001

75023 Uppsala

Har du några kommentarer kan du lämna dem här

Tryck på knappen Klar för att avsluta och skicka in årsrapporten.

Tack för att ni rapporterar!


