
Salt Västsveriges Lägerfond 
Bakgrund och syfte  

Salt Västsveriges styrelse har beslutat att låta en summa ur Salt Västsveriges 
tillgångar användas så att det märks i lägerverksamhet i distriktet – en s.k. 
lägerfond. Den kan ungdomar och barn tillsammans med sina ledare söka 
bidrag från för att arrangera läger eller liknande satsningar. 

Från denna pott pengar kan förutom bidrag till egna arrangemang också bidrag sökas för enskild deltagare, 
till att:  
- Subventionera resor och avgifter till läger som arrangeras av Salt och EFS, samt  
- Subventionera avgifter för scoututbildningar. 
Vid sökande för enskild deltagare gäller ej nedanstående kriterier. Fyll istället i ”Ansökan för bidrag till enskild 
deltagare” och skicka till vastverige@efs.nu eller Salt Västsverige, Hjälmareds allé 24, 441 95 Alingsås.  

Kriterier för ansökan till arrangemang 

- Syftet med det arrangemang som ansökan gäller ska ligga i linje med Salts syftesparagraf 
som är ”att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. 
Vi vill ge näring åt en tro som håller i vardagen. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för 
mission i Sverige och utomlands.” 

- Sökande ska vara Saltmedlem, i lokalförening eller distriktsföreningen. En anknytning till ett 
lokalt sammanhang ska finnas genom att minst tre personer tillsammans står bakom 
ansökan; kontaktperson, ordförande (eller annan ledare) samt en deltagare till 
arrangemanget. 

- Den lokala Salt-föreningen, alternativt arrangören, ska stå för den största delen av 
kostnaden (en egeninsats). Bidrag kan ges upp till halva kostnaden för satsningen, med en 
övre gräns på 5000 kr. 

- Satsningen ska ha tydligt mål och målgrupp, vilket ska framgå i beskrivningen av 
satsningen i ansökan. 

- Det är en fördel om arrangemanget är en nysatsning där ett bidrag för att testa en ny idé 
kan vara värdefullt! Om det inte är en nysatsning behöver en tydlig anledning varför 
bidrag söks framgå i ansökan. Bidrag går inte till den ordinarie verksamheten ni gör t.ex. i 
er scoutkår, kör eller ungdomsgrupp.

- En redovisning ska skickas till Salts styrelse om hur pengarna användes, gärna med foto, 
som sedan läggs upp på Västsveriges hemsida så att er satsning kan inspirera andra 
Saltare. 

För att ansöka om bidrag ur lägerfonden skriver du ut nedanstående formulär, fyller i och skickar 
till Salt Västsverige, Hjälmareds allé 24, 441 95 Alingsås 



Ansökan ur Salt Västsveriges Lägerfond 
Läs igenom kriterierna för ansökan innan du fyller i. Hör av dig om du undrar något! 

Kontaktperson 

Saltföreningens kontonummer (konto för utbetalning av bidrag)                                                                                

Arrangemang 

Underskrifter 
Ja, jag har sett ansökan och tror på projektet och dess genomförande! �

Skickas till Salt Västsverige, Hjälmareds allé 24, 441 95 Alingsås 

Namn på kontaktperson Från Saltföreningen i 

Adress Postadress

Telefon/mobil E-post

Lägrets/satsningens namn

Beskrivning av satsningen (använd gärna baksidan eller bifoga en bilaga om det behövs mer plats)

Kostnad för satsningen Intäkter (t.ex. deltagaravgift, insamlingar)

Beräknat resultat Summa för ansökan

Underskrift av Saltföreningens ordförande/annan ledare Underskrift av en deltagare som vill vara med

Namn Namn

Telefon/mobil Telefon/mobil


