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Ansvarfördelning & ekonomi mellan
EFS och Salt
Denna handledning vänder sig i första hand till huvudledarna för barnoch ungdomsverksamheten. Syftet är att underlätta för starten av Saltföreningar. Alla frågeställningar som tas upp kanske inte är aktuella för ert
sammanhang, men då är det bara att strunta i dessa. Över huvud taget
gäller ju för Salt att den lokala organisationen måste utgå från vad som är
praktiskt och rimligt. I en Saltförening som bara består av barn och barnledare är det till exempel naturligt att ledarna får ett betydligt större ansvar
än i en förening som består av ungdomar.
När vi nedan talar om EFS-föreningen och Saltföreningen kan det låta
som om dessa skulle vara två helt olika rörelser. Så är det naturligtvis inte.
Men från och med 2006 är de ändå olika juridiska personer, anslutna till
varsin riksorganisation.

Den lokala Saltföreningen
Enligt Ungdomsstyrelsens definitioner är en verksam lokalförening i Salt
en sådan
· som har antagit stadgar och är införd i Salts register över
lokalföreningar
· i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna
beslutar om föreningens verksamhet och ekonomi
· som bedriver verksamhet
· som har minst fem medlemmar och
· som kan styrka sin verksamhet inför varje nytt år i form av
en verksamhetsredovisning
Mot bakgrund av detta har vi i Salt öppnat upp för fyra olika typer av
lokalföreningar:
1. Saltföreningen kan välja en helt egen styrelse, bestående av minst 3
föreningsmedlemmar. Även ledare kan ingå i styrelsen, men majoriteten bör om möjligt vara barn och/eller ungdomar.
2. I en kretsförening har de anslutna barn- och ungdomsgrupperna ett
gemensamt årsmöte, och i samband med detta väljs en styrelse där
de olika grupperna är representerade.
3. Som ”nödlösning” kan man tänka sig att Saltföreningen på sitt årsmöte väljer att låta missionsföreningens styrelse fungera som styrelse
också för Salt.
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Missionsföreningsstyrelsen kan då under sitt ordinarie möte avsätta tid
för att behandla de frågor som har med Saltföreningen att göra. Observera dock att denna del av mötet måste protokollföras separat.
En kombination av förslag 1 och 3 är att Saltföreningen utöver
missionsföreningsstyrelsen väljer någon eller några unga representanter som är med på den del av missionsföreningsstyrelsemötet som tar
upp frågor som har med Saltföreningen att göra.

4.

I en EFS-förening med stort barn- och ungdomsarbete kan det vara bra att
dela upp sig i två Saltföreningen: en för ungdomarna och en för barnen.
Man kan också välja att dela upp sig utifrån de olika verksamhetsgrenarna
(en förening för scout, en för musik, en för …) Om EFS-föreningen bedriver en åldersöverskridande kör- och musikverksamhet kan alla deltagare
som är mellan 7 och 25 år erbjudas medlemskap i Saltföreningen .
För kommunbidrag gäller i vissa fall andra åldersspann än för statsbidrag.
För att få kommunbidrag måste man på något sätt registrera sig hos sin
kommun. Vissa kommuner kräver även att man har ett eget organisationsnummer, något som man kan få via det lokala skattekontoret.

För Saltföreningens ekonomiska förvaltning gäller följande:
•
•

•
•

Styrelsen utser inom eller utom sig kassör (denna person
kan alltså vara densamme som för EFS-föreningen).
I en större Saltförening och/eller i en förening där man har
valt en annan kassör än EFS-föreningen, bör man ha eget
bankkonto och gärna också bankgiro. Firmatecknare är
styrelsen och/eller de personer som styrelsen beslutar att
ge denna rätt.
Bokföringen kan, om Saltföreningen så önskar, skötas av
samma person som ansvarar för EFS-föreningens bokföring.
Saltföreningen måste under alla omständigheter ha ett eget
konto och/eller kostnadsställe i EFS-föreningens bokföring.
Saltföreningens ekonomi måste även genomgå en självständig
revision med tillhörande revisionsberättelse. (Revisor och
revisorssuppleant väljs på Saltföreningens årsmöte, men kan
med fördel vara samma personer som för EFS-föreningen.)
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Arbetsgivaransvar
Så långt det är möjligt bör Saltföreningen undvika alla former av arbetsgivaransvar. EFS-föreningen/församlingen eller EFS-distriktet fortsätter att
vara både arbetsgivare och arbetsledare för exempelvis ungdomspastorn.
Om Saltföreningen på eget initiativ vill anställa en barn- eller ungdomsledare krävs att den har ett organisationsnummer och att styrelsen åtminstone delvis består av myndiga personer. Det är också att rekommendera att
den arbetar efter ett fackligt avtal.
Om Salt-föreningen kallar en talare som begär arvode bör EFSföreningen betala ut detta och sedan fakturera Saltföreningen.

Kollekter
Saltföreningen kan fråga EFS-föreningen om den vill samla in kollekter direkt till Salts verksamhet. Men om EFS-föreningen står för kostnaderna för
barn- och ungdomsverksamheten (lokaler, material, anställda och dylikt)
är det rimligt att kollekterna i första hand går till att täcka EFS-föreningens
utgifter.

Vad har då Saltstyrelsen möjlighet att själv bestämma över?
Hur påverkar man verksamheten utan att ha makten över pengarna? Hur
påverkar man de anställdas prioriteringar utan att ha arbetsgivaransvar?
Risken är uppenbar att Saltföreningen i praktiken inte får särskilt mycket
att säga till om! För att undvika detta kan bland annat följande göras:
Man kan låta Saltstyrelsen fungera som planeringsgrupp för barn- och/
eller ungdomsverksamheten (förslagsvis med huvudledare och/eller anställda som adjungerade).
Man kan låta Saltstyrelsen få ansvar för ledarrekryteringen till barn- och/
eller ungdomsverksamheten (förslagsvis i samråd med EFS-styrelsen).
Man kan låta Saltföreningen utse en eller flera representanter till EFSföreningens styrelse. (Och kanske även låta EFS-föreningen utse en representant till Saltföreningens styrelse!)
I en EFS-förening som arbetar genom olika utskott eller råd kan Saltstyrelsen helt ersätta exempelvis ett barn- och ungdomsråd. Men om EFSföreningen inte kan eller vill lämna ifrån sig inflytandet över barn- och
ungdomsverksamheten kan man komma överens om att Saltföreningen får
utse en eller flera Saltrepresentanter till detta råd.
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Transaktioner mellan en EFS-förening och en Saltförening
För att undvika onödiga missförstånd är det bra om EFS-föreningen och
Saltföreningen kommer överens om hur ekonomin dem emellan ska regleras. För att slippa moms bör man så långt det är möjligt undvika att ”köpa
tjänster” av varandra (till exempel för administrativ hjälp eller lokalhyra).
Om pengar behöver överföras från endera parten till den andra föreslår vi
att man väljer att kalla denna transaktion för ”gåva” eller ”verksamhetsbidrag”.

Försäkring
Saltföreningen behöver inte teckna någon egen försäkring. EFS centralt har
tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn, ungdomar och
vuxna som deltar i Salts/EFS lokala verksamhet. Utöver detta bör EFSföreningen ha en försäkring som gäller för lokaler, anställda etc.

Salt i en samarbetskyrka
I en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska Kyrkan brukar planering och
genomförande av verksamheten vara delegerad till EFS. Detta ansvar får
EFS därför inte avsäga sig. Saltföreningen ska dock inte behöva ingå något
eget avtal med församlingen, då Salts relation till EFS motsvarar Svenska
Kyrkans Ungas relation till Svenska Kyrkan - och de behöver inget avtal.
Offentliga gudstjänster i Saltföreningens regi bör inte genomföras utan
EFS-föreningens kännedom. Detsamma gäller för annan offentlig verksamhet i Saltföreningens regi.
Man kan aldrig få statligt bidrag för samma person två gånger inom samma verksamhet. Salt kan därför inte söka bidrag för samma personer och
samma verksamhet som samtidigt Svenska Kyrkans Unga eller en frikyrka
söker bidrag för. Antingen väljer man därför att bara ansluta sin verksamhet till Salt / den andra organisationen, eller så delar man upp redovisningen. En uppdelning innebär att man rapporterar in alla barn och ungdomar som finns i verksamheten till Salt riks, men att man samtidigt skriver att verksamheten genomförs i samarbete med en annan organisation –
då redovisar Salt riks bara halva deltagarantalet till staten.
Ett annat alternativ är att man bestämmer att Salt ansvarar för exempelvis
ungdomsverksamheten och den andra parten för barnverksamheten – respektive organisation får då redovisa ”sin” verksamhet till sitt eget rikskansli.
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Exempel på övriga frågor där en överenskommelse kan
behövas:
•

•

Eftersom Saltföreningen står som mottagare av bidragen från stat och
kommun kan man komma överens om att hela eller delar av denna
inkomst överlåts till EFS-föreningen. (Men om möjligt är det naturligtvis positivt om man kan låta Saltföreningen disponera dessa pengar
som den vill!)
Det är bra om man kommer överens om hur och när Saltföreningen
har rätt att nyttja EFS-föreningens/församlingens lokaler.
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