
Information till förälder/vårdnadshavare
med barn som är med i Salt-aktivitet

Ditt barn är med i ...................................................................................
(Namn på aktivitet och plats/Salt-förening)

Vid frågor om Salt-medlemskap, kontakta: .....................................................................

(Namn och telefonnummer till den lokala gruppledaren)

Salt och EFS
Salt är en av två självständiga barn- och ungdomsorganisationer inom Svenska kyrkan. Salt har en nära
relation till vår moderrörelse EFS, som vi fram till 2005 var en integrerad del av. Inom Salt vill vi att barn
och ungdomar ska få möta en varm och trygg gemenskap där de får verktyg för livet. Vår förhoppning är
att de som deltar i vår verksamhet ska få lära känna den Gud som har skapat oss och få möjlighet att
utforska vad ett kristet liv innebär.. Men självklart är man lika välkommen oavsett om man kallar sig
kristen eller inte.

Runtom i Sverige finns det tusentals barn och ungdomar som är med i Salts verksamhet. Inom vårt
arbete ryms scouting, körverksamhet, ungdomsgrupper, engagemang för barn i andra länder, regionala
läger och mycket mer! På Salts nationella nivå tar vi också fram gemensamma resurser, samarbetar med
andra kristna barn- och ungdomsorganisationer och lyfter barns och ungas röst i vår kyrka, samhälle och
internationellt. Genom Salts demokratiska processer har varje medlem en röst och kan vara med och
påverka. Läs mer på salt.efs.nu och efs.nu.

Försäkring
Alla deltagare i Salts barn- och ungdomsverksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Folksam.
Försäkringen har namnet “Deltagarolycksfall L304” och gäller till, från och under aktiviteten. Som
olycksfall täcker försäkringen bland annat läkarkostnader, medicinsk rehabilitering och kan ge ersättning
för medicinsk invaliditet. Kontakta Folksam för fullständiga villkor eller er lokala ledare vid frågor.

Aktivt ställningstagande för medlemskap
För att kunna bedriva vår barn- och ungdomsverksamhet får vi i Salt, liksom många andra organisationer,
ekonomiskt stöd från staten. Det finns vissa kriterier för att en aktivitet ska vara bidragsberättigad. Varje
deltagare måste aktivt ta ställning för medlemskap i den barn- och ungdomsverksamhet där aktiviteten
ingår och bekräfta detta en gång per år.

I vår verksamhet blir deltagaren Salt-medlem genom att registrera sig i vårt digitala formulär. Ni hittar
formuläret direkt via länken: https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt eller med hjälp av er
lokala ledare. Efter att ha registrerats en gång uppdateras medlemskapet årsvis genom att bekräfta ett
sms eller mail som skickas ut av Salt. Man kan också fylla i det digitala formuläret på nytt för att bekräfta
sitt medlemskap.

Vi hanterar personuppgifter i ett digitalt medlemsregister för att skydda uppgifterna och hålla registret
uppdaterat enligt GDPR. Endast personer med tilldelad behörighet kan administrera registret. Varje
lokal Salt-förening brukar utse en administratör som ansvarar för detta. De uppgifter vi ber om är vad
som behövs för att kunna söka bidrag på ett korrekt sätt och underlätta kontakten med deltagare eller
vårdnadshavare vid den årliga förnyelsen av medlemskapet i Salt.

Tack för att ni vill vara med i Salt! Tillsammans kan vi göra mer för barn och unga!

http://salt.efs.nu/
https://www.efs.nu/
https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt

