Salts årsrapport 2020
Saltföreningarnas årsrapporter för 2020

Föreningens namn *

Föreningsnummer (fem siﬀror) *

0/5

I vilket län ﬁnns föreningen? *

Välj...

I vilken kommun ﬁnns 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

Uppgifter om uppgiftslämnare
Du som fyller i detta formulär

Namn

E-post

Telefonnummer

Aktivitet

Har föreningen varit aktiv under år 2020?

Ja

Nej (Formuläret kommer avslutas)

Kommentarer så här långt

Har föreningen registrerat alla sina medlemmar i NGO-PRO?
För att årsrapporteringen ska vara komplett behöver vi uppgift om föreningens medlemmar. Om er förening redan har registrerat era
medlemmar i medlemsregistret NGO-PRO har vi redan de uppgifter som behövs, annars måste du lämna information om era medlemmar i detta
formulär.

Ja

Nej

Medlemsrapportering
Här fyller du i antalet medlemmar i föreningen. Medlem är en person som medverkat i någon aktivitet under året 2020, och på något vis tagit
aktiv ställning för medlemskapet (det kan ske genom att betala en medlemsavgift eller på annat sätt bekräfta sitt medlemsskap, t.ex. med en
namnunderskrift).
Kom ihåg att endast räkna en medlem en gång, även om denna har varit med på ﬂera olika aktiviteter än en gång.

Rapportera antal medlemmar
För föreningar i Örebro län

Antal medlemmar

Därav ﬂickor

Antal medlemmar

Därav ﬂickor

0-5 år

6 år

7-15 år

16-25 år

26-30 år

31+ år

Rapportera antal medlemmar
För föreningar i Västerbottens och Västra Götalands län

0-5 år

6 år

7-25 år

26+ år

Rapportera antal medlemmar
För andra län än Örebro, Västerbotten och Västra Götalands län

Antal medlemmar

Därav ﬂickor

0-5 år

6-25 år

26+ år

Beskriv kortfattat vilken verksamhet föreningen bedrivit under året *
När ni berättar vilka grupper som träﬀas i föreningen hjälper detta de regionala saltkoordinatorerna att stödja er i er verksamhet.

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

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 2020 (protokoll ska bifogas)

Vi har bedrivit regelbunden verksamhet 2020

Föreningarnas medlemmar har tagit aktiv ställning för sitt medlemsskap i föreningen genom namnteckning och/eller inbetalande av
medlemsavgift.

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

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 2020. Du kan välja att posta det eller lämna in digitalt på nästa sida.

Hur vill du lämna in årsmötesprotokollet? *

Digitalt

Post

Ladda upp underskrivet årsmötesprotokoll 2020 här
Välj ﬁl...

Max. 25 MB

Adress för att skicka protokollet är:
Salt
Box 23001
75023 Uppsala

Märk kuvertet med "Årsmötesprotokoll" samt föreningsnamn och föreningsnummer.

Har du några kommentarer kan du lämna dem här
Tack för att ni rapporterar!

