Praktiska tips för att bilda Salt-förening
kopplad till en församling i Svenska kyrkan
Om att vara förening med medlemmar
En Salt-förening är en egen juridisk person så som alla ideella föreningar. De flesta församlingar i
Svenska kyrkan är vana att organisera sin barn- och ungdomsverksamhet som en del av församlingens
verksamhet och inte knyta den till en separat förening. Även om en Salt-förening bildas är det förstås
viktigt att verksamheten utformas som en del av församlingens plan men det behöver också vara tydligt
att Salt-föreningen är med och påverkar verksamhetens utformning. Denna påverkan kan tex ske genom
ett barn- och ungdomsråd där Salt-föreningens styrelse ingår eller helt delegeras till Salt-föreningens
styrelse i samråd med ansvarig tjänsteman i församlingen.
Alla föreningar har medlemmar. Så även Svenska kyrkan. Dock kräver en lokal Salt-förening ett aktivt
ställningstagande av varje individ som ska vara medlem. Detta ställningstagande kan exempelvis göras
genom en namnunderskrift eller genom att betala en medlemsavgift. Det viktiga är att ställningstagandet
kan härledas till att just den individen har valt att vara med i just denna förening. Ställningstagandet
behöver också kunna verifieras vid en statistisk granskning. Så en betalning av en medlemsavgift behöver
kunna härledas till vilken person avgiften gäller och för vilken förening, exempelvis genom ett kvitto.
Salts medlemslistor är förberedda för att kunna användas som ställningstagande genom namnunderskrift
eller genom en medlemsavgift där en ledare kan signera att avgiften är mottagen.

Att bestämma innan förening bildas:
Utöver de punkter som finns i handledningen för att bilda Salt-förening på Salts hemsida kan man som
svenskkyrklig församling behöva ta sig en extra funderare kring följande.
Hur vill vi göra med ekonomi? Ska Salt-föreningen ha en egen ekonomi eller ska församlingen
ansvara för allt?
Den administrativt enklaste modellen här är att Salt-föreningen sluter en överenskommelse med
församlingen om att församlingen ansvarar för ekonomin. (Se förslag på överenskommelse mellan lokal
Salt-förening och lokal församling/EFS-förening). Dock ger detta ett väldigt litet konkret mandat till
Salt-föreningens styrelse och därmed försämras möjligheterna att genom Salt-föreningen träna i
demokrati och ansvar. Därför kan det vara bra att Salt-föreningen har en liten summa pengar att själva
förfoga över. Detta kan antingen bestå i ett anslag från församlingen eller av hela/delar de bidrag som
Salt-föreningen får från kommun och via Salt riks från staten.
Vilken slags aktivt ställningstagande för medlemskap i Salt-föreningen vill vi ha?
Att ta ut en avgift för att vara del av verksamhet inom Svenska kyrkan är för många församlingar
främmande. Dock behöver det aktiva ställningstagandet finnas och en symbolisk avgift kan vara det
enklaste administrativt. Tips på detta finns i dokumentet Medlemshantering och verksamhetsredovisning Saltförening.
Om ni vill ha Scouter.

Salt har ett samverkansavtal med Scouterna Sverige om att bedriva scouting. I det avtalet regleras att alla
scouter också inom Salt Scout ska finnas med i Scouternas medlemsregister Scoutnet. Har ni scouter
behöver ni alltså registera alla scouter i det systemet och hålla det uppdaterat varje termin. Scouterna
debiterar också en avgift på 90kr per termin per scout för att få vara scout. Som Salt-förening kan ni välja
om detta ska debiteras scouten direkt i en faktura hem eller faktureras Salt-föreningen (och i
förlängningen församlingen). Ni kan också välja att debitera delar av avgiften till scouten direkt och delar
till församlingen/föreningen. I scoutnet styr ni också om Scouten direkt ska få scouternas tidning i
brevlådan eller om de inte ska få den.
När scouten själv betalar hela eller delar av terminsavgiften till Scouterna gör scouten ett aktivt
ställningstagande för medlemskap i Salt-föreningen. Ställningstagandet kan också verifieras genom att det
i scoutnet registeras att fakturan är betald. Har Salt-föreningen enbart scouting i sin verksamhet är detta
alltså ett smidigt sätt för det aktiva ställningstagandet. Läs mer i dokumentet Medlemshantering och
verksamhetsredovisning Salt-förening.

Tips för smidigt föreningsliv
Definiera frågorna ovan och förankra med församlingens ledning.
Bilda lokal Salt-förening enligt vägledning på Salts hemsida
Som revisor för föreningen kan tex församingens administratör väljas. Revisorns huvudsakliga uppgifter
är att granska medlems- och statistikrapporten som skickas till Salt centralt samt att ge ett uttalande
gällande ekonomi och verksamhet till Salt-föreningens årsmöte.
När föreningen bildats utser styrelsen en kassör, detta kan vara församlingens kamrer eller ekonomiska
chef som också utses till firmatecknare.
Salt-föreningen bör efter bildandet teckna ett avtal med församlingen som reglerar ekonomi och
omkostnader. Förslag på sådan överenskommelse finns på Salts hemsida. (Se Förslag på överenskommelse
mellan lokal Salt-förening och lokal församling/EFS-förening)
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