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Världens möjlighet …
Innan ni antar stadgarna för er lokalförening i Salt tror vi att det kan vara 
bra att fundera på vad dessa stadgar har för syfte. På många sätt kan det 
säkert tyckas enklast att bara anta normalstadgarna och så vara igång. Men 
det kan också vara bra att ta tillfället i akt att diskutera igenom hur ni i 
föreningen ser på den demokratiska processen.

När ni bildar Saltföreningen har ni världens möjlighet att föra ett viktigt 
samtal med barnen/scouterna/ungdomarna. Hur vill ni att vi tillsammans 
ska bestämma? Hur ska man bete sig om man hamnar i minoritet? Hur ska 
man bete sig om man ”vinner”? Osv. Här kan ni lägga en grund till förstå-
else för varför man har regler i en förening – vad man skyddar och vad man 
underlättar med reglerna.

Här följer ett antal frågor som jämför Salts lokalförening med att spela ett 
spel och dess spelregler.

Alla har vi spelat olika spel: sällskapsspel, Wii, Xbox, onlinespel mm. Alla 
spel har regler och går ut på lite olika saker. Vi ska nu jämföra Salt med att 
spela ett spel. En del regler är då bestämda, medan några kan se ut på olika 
sätt.

Att vara med i Salt betyder att vi ansluter oss till ett spel som har som mål 
att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus 
Kristus, att tron ska hålla i vardagen och att den ska växa bland människor 
i Sverige och andra länder. Det är detta som spelet går ut på, och dessa 
regler kan vi därför inte ändra på.

Men hur ni ska spela och sättet ni spelar på är också viktigt. Till exempel är 
det viktigt att föreningens verksamhet upplevs positiv och utmanade. Att 
vi lär oss och får många kompisar och härliga minnen när vi ”spelar Salt”. 
Här kan vi känna behov av att förändra en del ”regler” i normalstadgarna, 
medan andra regler kan visa sig så bra att vi inte vill förändra dem. Hur 
tycker ni att vi ska göra då vi ska bestämma saker? Ska alla vara med eller 
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ska några få bestämma ibland? När ska det vara vad? Vad ska man göra då 
man inte får med sig de andra? Hur ska man behandla dem som inte fick 
som de ville?

Fundera över vad ni behöver ta upp på ert årsmöte. Hur stor ska styrelsen 
vara? Varför bör deltagarna – de mellan 6-25 år – vara i majoritet? (Det hör 
till Salts spelregler, men varför är det bra?) Vad betyder det att styrelsen/ 
kontaktpersonerna har blivit utsedda att representera fler än sig själva? Vad 
ska representanterna få bestämma om utan att vara tvungna att fråga de 
övriga föreningsmedlemmarna? Vad ska ledarna få bestämma och vad vill 
ni att alla ska vara med och besluta om? Hur mycket ska styrelsen/ kontakt-
personerna berätta för er alla och hur ofta? Hur ska man göra om man är 
missnöjd med något? Hur ska man göra för att inte några plötsligt tar över 
och förändrar spelreglerna i er Saltförening? (Stadgar, val på årsmöte/extra 
föreningsmöte som måste utlysas i god tid, särskilda regler för stadgeänd-
ring etc). Hur ska man kunna ändra saker snabbt om det behövs? 

Detta och mycket annat kan vara underlag för ett spännande samtal i er ny-
bildade Saltförening. På så sätt får ni också ”äga” era egna stadgar – oavsett 
om ni väljer att göra några ändringar i normalstadgarna eller inte.

Förhoppningsvis kan också de förklaringar till normalstadgarna för lokal-
förening i Salt som finns med i detta häfte vara till hjälp i processen.

Hälsningar
Salts rikskansli
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Normalstadgar för lokalförening  
i Salt – barn och unga i EFS

Antagna av Salts konstituerande årsmöte 12/11 2005. Ändringar införda av 
Salts styrelse 29/5 2006 och 11/12 2012.

Stadgar för ……………………………………………………………

Med hemort i …………………………………………...… kommun.

Stadgarna är antagna av föreningen den ………………………………

Stadgarna är godkända av Salts riksstyrelse den ………………………

Detta är normalstadgar för lokalförening i Salt – barn och unga i EFS. Om en 
förening vill anta egna stadgar är detta möjligt, förutsatt att andemeningen i 
§§ 1-3 i normalstadgarna bibehålls. Av föreningen antagna stadgar ska alltid 
sändas in till Salts riksstyrelse för godkännande.

När vi i dessa stadgar använder uttryck som ”förening” och ”styrelse” ska dessa 
tolkas som rent juridiska begrepp. Om det lokala sammanhanget vill använda 
andra uttryck – till exempel ”klubb” eller ”kår” respektive ”kontaktpersoner” el-
ler ”planeringsgrupp” – går detta bra, trots att dessa inte förekommer i stadgar-
na. Observera dock att samma juridiska ansvar ställs på föreningen respektive 
styrelsen oavsett vad man väljer att kalla den.

§ 1 Mål och syfte 
Vi vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa 
Jesus Kristus. Vi vill att tron ska hålla i vardagen och att den ska växa bland 
människor i Sverige och andra länder. 
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§ 2 Anslutning och tillhörighet
2.1 Föreningen är ansluten till Salts riksorganisation, och står på så sätt i 
en nära relation till EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen). Om sådan 
finns är föreningen även ansluten till Salts distriktsorganisation. Genom 
medlemskapet i Salt är föreningen skyldig att följa Salts riksstadgar, liksom 
de regler och anvisningar som Salt utfärdar för medlems- och statistikrap-
portering. 

2.2 Föreningens scoutarbete (om sådant finns) utgör en scoutkår och är 
genom Salt ansluten till Scouternas riksorganisation. Föreningens styrelse 
fungerar som kårstyrelse. Huvudledare för kåren kan utses inom eller utom 
styrelsen.*

§ 3 Medlemskap
3.1 Medlem i föreningen blir man genom en aktiv handling, till exempel 
genom att betala en medlemsavgift eller genom att skriva under en med-
lemshandling. Medlemskapet måste förnyas årligen. Alla föreningsmedlem-
mar ska finnas upptagna i ett register där namn, adress, födelsedata och kön 
framgår. Medlemsstatistik ska varje år redovisas till EFS/Salt-distriktet för 
vidarebefordran till Salt riks. 

3.2 För scoutkåren gäller att kårens medlemmar med hela personnumret 
ska finnas inlagda i medlemsregistret Scoutnet.**

§ 4 Beslutsordning 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrel-
sen. Alla föreningsmedlemmar har rätt att delta i förhandlingar och beslut 
vid årsmöte och extra föreningsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet, 
utom i fråga om stadgeändring och upplösning av föreningen. Omröstning 
sker öppet, men om medlem begär det ska omröstningen ske slutet. Vid 
lika röstetal har mötesordföranden utslagsrätt, utom i personvalsfrågor där 
lotten avgör. 
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§ 5 Årsmöte 
Föreningen håller årsmöte före den 15 mars på tid och plats som styrelsen 
beslutar. Undantaget är föreningens första verksamhetsår, då ett konsti-
tuerande årsmöte kan hållas även efter 15 mars. Kallelse till årsmöte ska 
utfärdas senast fyra veckor före årsmötet. 

Vid årsmötet ska protokoll föras och följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
2. Val av protokolljusterare och rösträknare (minst en person utöver 

ordföranden). 
3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Genomgång av verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning 

samt revisionsberättelse. 
6. Beslut om ansvarsfrihet. 
7. Fastställande av medlemsavgift. 
8. Godkännande av arbetets inriktning samt fastställande av budget. 
9. Behandling av inkomna skrivelser och motioner.
10. Val av

a. ledamöter i styrelsen
b. revisor och revisorssuppleant
c. valberedning
d. ombud att företräda föreningen vid Salts riksårsmöte och (om 

sådant ska hållas) distriktsårsmöte
11. Övriga frågor. 

§ 6 Extra föreningsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Styrelsen är skyl-
dig att kalla till extra föreningsmöte när revisor eller minst 1/3 av förening-
ens medlemmar begär det. 
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§ 7 Styrelse 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och 
ansvarar för föreningens angelägenheter, inklusive samarbetet med EFS 
och andra organisationer. Styrelsen ska bestå av minst tre personer som är 
beredda att verka för §§ 1 och 2 i dessa stadgar. Styrelsen ska ha en så bred 
representation som möjligt där hänsyn tas till olika gruppers inriktning och 
områden. Majoriteten bör bestå av personer som är högst 25 år gamla.

Styrelsen utser inom sig ordförande. Inom eller utom sig utser man sekrete-
rare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna 
är närvarande.

§ 8 Firmateckning och revision
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de personer som styrelsen 
beslutar att ge denna rätt. I styrelsens beslut ska framgå om firmatecknings-
rätten gäller personerna tillsammans eller var för sig.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 
december. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenska-
per, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens 
räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret. Han eller hon ska också granska fören-
ingens medlemsstatistik och kontrollera att § 3.1 efterlevs. Revisionsberät-
telsen överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 9 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte med minst 2/3 
majoritet. Röstberättigade i denna fråga är endast de som varit medlemmar 
i mer än sex veckor. §§ 1-3 kan inte förändras utan godkännande från Salts 
riksstyrelse.
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§ 10 Utträde, uteslutning och tvist
Medlem som under pågående verksamhetsår vill utträda ur föreningen 
ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha 
lämnat föreningen.

Medlem som aktivt motarbetar § 1 i föreningens stadgar eller på annat 
sätt uppenbarligen skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas 
ur föreningen. Vid eventuellt överklagande ska medlem vända sig till Salts 
riksstyrelse.

Talan i tvist mellan medlem och föreningen eller mellan olika föreningar 
får inte väckas vid allmän domstol. I stället ska sådan avgöras enligt lag om 
skiljeförfarande.

§ 11 Upplösning 
För upplösning av föreningen fordras ett beslut med minst 2/3 majoritet 
vid två på varandra följande årsmöten. Protokollsutdrag från årsmötena ska 
sändas till Salts riksstyrelse.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla ………………………
för att användas för barns och ungas bästa. 

* Möjlighet finns även att på lokal eller regional nivå ansluta sig till annan 
samverkansorganisation. Detta kan vid behov läggas in som § 2.3.

** Denna paragraf blir bindande först inför nyåret 2014/15. Observera att 
medlemskapet i Salt löper ett helår i taget, men att Scouternas riksorganisation 
fakturerar sina medlemmar terminsvis. Medlemsrapporterna för scoutkåren 
behöver därmed uppdateras oftare än för Saltföreningen i stort.



10

Kommentarer till normalstadgar för lokal-
förening i Salt – barn och unga i EFS
§ 1 Mål och syfte
I denna paragraf slås föreningens mål och syfte fast. Även om olika Salt-
föreningar bedriver olika typer av verksamhet (t ex söndagsskola, scouting, 
körsång eller ungdomsgudstjänster) vill vi ha samma övergripande mål för 
vår verksamhet. Denna paragraf kan därför inte förändras utan godkän-
nande av Salts riksstyrelse.

* Med ”lära känna Jesus Kristus” menas att få en möjlighet att förstå vem 
Jesus är och att han vill ha en personlig relation till oss var och en.
* Med ”komma till tro på Jesus Kristus” menas att på ett personligt sätt ta 
ställning för den kristna tron - att man säger ja till sitt beroende av Jesus 
och hans död och uppståndelse för vår skull.
* Med ”följa Jesus Kristus” menas att det kristna livet är mer än ett ställ-
ningstagande en gång för alla. Som kristna är vi kallade att leva som 
lärjungar till Jesus, där vi hela tiden utmanas att låta Jesus och hans vilja 
påverka vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera.
* Med att ”tron ska hålla i vardagen” menas att kristen tro har med hela 
livet att göra, både det enkla och det svåra, både det smärtsamma och det 
glädjefyllda, både vardag och fest. Vi vill att tron ska kännas lika äkta och 
relevant oberoende av vilka yttre omständigheter vi lever i. I detta uttryck 
ligger också en förståelse av att tron tar sig olika uttryck hos exempelvis ett 
barn jämfört med en tonåring. Både i vår verksamhet och vår undervisning 
behöver vi möta våra medmänniskor i den situation de själva befinner sig i.
* Med att ”tron ska få växa bland människor i Sverige och andra länder” 
menas att Salt, precis som sin moderrörelse EFS, är en missionsrörelse. 
Både i Sverige och utomlands vill vi att nya människor ska få lära känna, 
komma till tro på och följa Jesus Kristus. 
(För en utförligare utläggning av denna paragraf, se häftet Salts syftespara-
graf – definitioner, utläggning och vision.)
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§ 2 Anslutning och tillhörighet
Även om den lokala Saltföreningen är självständig och verkar på ekumenisk 
basis måste varje ansluten förening ställa upp på att Salt är EFS barn- och 
ungdomsförbund. Detta innebär bland annat att man bejakar att fören-
ingen är en del av Svenska Kyrkan, och att Svenska Kyrkan ser föreningens 
verksamhet som en del av sin egen.
Att föreningen är skyldig att följa Salts riksstadgar innebär inte att den 
inte är självständig. Däremot innebär det att föreningen måste hålla sig till 
de spelregler som Salt riks har fastställt för vad som gäller kring årsmöte, 
styrelseval, representation på riksårsmötet etc. Det innebär också att för-
eningen kan uteslutas ur Salt om den bedriver verksamhet som motarbetar 
§ 1 i riksstadgarna eller om den trots påminnelse inte har inkommit med 
medlemsrapport två år i rad.
Salt har genom avtal gått in som en samverkansorganisation till Scouterna 
Sverige. Detta gör att vi får kalla vår scoutverksamhet för ”scouting” och att 
vi är en del av den globala scoutgemenskapen. Av samma skäl är det inte 
längre tillåtet för en EFS-förening utan Saltförening att kalla sin verksamhet 
för ”scouting”. För mer info om Salts scoutarbete, se www.salt.efs.nu/scout.

§ 3 Medlemskap
Denna paragraf innebär att man inte automatiskt kan bli medlem i Salt, 
till exempel genom att delta i en viss verksamhet eller ett visst läger. Man 
måste också ta aktiv ställning för ett medlemskap. Detta kan ske antingen 
genom att man betalar en medlemsavgift eller genom att man skriver under 
en medlemslista. Medlemskapet förutsätter inte något personligt ställnings-
tagande till Salts ideologiska eller teologiska grund; det enda som krävs är 
att man vill stödja den lokala verksamheten så till vida att man någon gång 
deltar i föreningens aktiviteter. 
För att Salt ska kunna ansöka om bidrag för föreningens verksamhet krävs 
att alla föreningsmedlemmar finns upptagna i ett register där namn, adress, 
födelsedata och kön framgår. Dessa uppgifter efterfrågas nämligen av Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (f d Ungdomsstyrelsen) 
och därmed också av Salts revisorer. 
Från nyåret 2014/15 gäller att alla Salts scoutkårer ska lägga in sina med-
lemsuppgifter i Scouternas medlemsregister Scoutnet. På så sätt kan både 
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scouttidningar och medlemsfakturor (terminsvis) gå hem till varje enskild 
scout. Precis som tidigare finns det möjlighet för kåren att anmäla om man 
i stället vill få en gemensam faktura för sina medlemmar.

§ 4 Beslutsordning
Denna paragraf handlar om vilka som har makten i föreningen. Genom 
årsmöte och föreningsmöte (= ett officiellt medlemsmöte annat än årsmö-
tet), samt genom att välja vilka som ska sitta i styrelsen, har varje medlem 
rätt att påverka föreningens verksamhet.
”Enkel majoritet” betyder att minst hälften av de röstande måste rösta i 
enlighet med det förslag som (beroende på sammanhanget) blir årsmötets, 
föreningsmötets eller styrelsens beslut.

§ 5 Årsmöte
Årsmötet är den lokala föreningens högsta beslutande instans. Årsmötet är 
till för att ge alla medlemmar möjlighet att tycka till om föreningens inrikt-
ning, verksamhet och budget, samt för att välja nästa års styrelse. Årsmötet 
är också till för att kontrollera om föregående års styrelse har skött sitt 
jobb på ett bra sätt, samt att den ekonomiska hanteringen har gått rätt till. 
Anledningen till att årsmötet behöver hållas före den 15 mars är att det ska 
vara möjligt att i god tid välja ombud till Salts riks- och distriktsårsmöte.
Anledningen till att kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor i förväg är att 
alla medlemmar ska kunna boka in datumet i god tid och på så sätt ha 
en rimlig chans att komma. Alla de ärenden som årsmötet ska behandla 
behöver inte framgå av dagordningen. Det viktiga är att de framgår av det 
protokoll som skrivs efter årsmötet. Om föreningen så önskar kan årsmötet 
genomföras på annat sätt än det ”traditionella” – så låt kreativiteten flöda!

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Ordföranden är den person som ska lotsa mötesdeltagarna genom dagord-
ningens olika punkter. Om han eller hon sitter i föreningens styrelse ska 
han/hon överlämna ordförandeskapet till någon annan under den punkt 
som handlar om styrelsens ansvarsfrihet. (Det senare kan hoppas över om 
det känns krystat utifrån sammanhanget i fråga.) Sekreteraren är den per-
son som skriver den offentliga redogörelsen för årsmötets olika beslut.
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Val av protokolljusterare och rösträknare (minst en person utöver ordfö-
randen).
Protokolljusteraren är den person som ska kontrollera att sekreteraren har 
uppfattat årsmötets beslut rätt, samt att formuleringarna i protokollet ger 
en rättvisande bild av vad som faktiskt sades. För att fullgöra denna uppgift 
är det viktigt att justeraren är uppmärksam under hela mötet och att han/
hon vid behov gör egna anteckningar om de beslut som fattas. Rösträkna-
ren behövs för att räkna hur många som räcker upp handen vid omröst-
ning. Rösträknaren får även räkna lappar vid så kallad sluten omröstning.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Denna punkt är till för att minimera risken för ”kupper” från styrelsens 
sida. Om kallelsen inte har skickats ut tidigare än fyra veckor före årsmö-
tesdatumet, måste ett nytt datum bestämmas och det pågående årsmötet 
avbryts.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen upprättas av styrelsen och offentliggörs senast i samband 
med att årsmötet öppnas. Innan man går vidare har de närvarande rätt att 
föreslå ändringar och tillägg i dagordningen.

Genomgång av verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning samt 
revisionsberättelse.
Under denna punkt / dessa punkter får de närvarande en redovisning av 
hur föregående verksamhetsår har sett ut vad gäller aktiviteter, styrelsens 
sammansättning, ekonomi etc. Årsmötet får också ta del av revisorernas 
omdöme om huruvida kassören har skött sitt arbete eller inte. Kassören 
kan vara densamme som för EFS-föreningen, om det finns en sådan. Även 
bokföringen kan skötas av EFS-föreningen. Se i övrigt Handledning för 
ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt.
”Minimikravet” på vad som ska stå i en verksamhetsredovisning framgår 
av den mall som ingår i BidragsKartan, och som även finns utlagd på Salts 
hemsida. Ingenting hindrar dock att ni, förutom denna mall, använder er 
av exempelvis ett collage, en videodokumentär eller något annat kreativt 
när ni ska redovisa er verksamhet!
Eftersom föreningen står som mottagare av pengar från staten, måste en re-
visor godkänna det sätt som pengarna har hanterats och redovisats. Instruk-
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tioner till revisorn står att läsa i BidragsKartan.

Beslut om ansvarsfrihet.
Denna punkt finns med för säkerhets skull. Årsmötet har helt enkelt att ta 
ställning till om man har förtroende för det sätt som styrelsen har skött sitt 
uppdrag under det gångna året. Om styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfri-
het måste den avgå; om den har misskött ekonomin kan den komma att bli 
ersättningsskyldig.

Fastställande av medlemsavgift.
Det är helt upp till den lokala föreningen om man vill ha medlemsavgift 
eller inte. Om man inte har någon behöver man naturligtvis inte heller ta 
upp tid för denna punkt. Om man har medlemsavgift fattar man beslut om 
hur stor denna ska vara.
Saltföreningar med scoutverksamhet kan välja att ha olika system för scout-
kåren och föreningen i övrigt, exempelvis så att scoutkåren har en med-
lemsavgift medan övriga grupper bekräftar sitt medlemskap enbart genom 
en namnunderskrift. I sådana fall kan årsmötet behöva besluta om avgiftens 
storlek för scoutkåren specifikt. Observera också att alla scoutkårer både 
för sina deltagare och sina ledare behöver betala in en medlemsavgift till 
Scouterna Sverige. Föreningen bestämmer själv om fakturorna ska gå direkt 
till medlemmarna (terminsvis) eller om man vill betala avgiften ur kårens 
kassa. Om fakturorna går till medlemmarna kan man på samma faktura ta 
upp även avgiften till den egna kåren.
Det är upp till föreningen om man vill fatta beslut om medlemsavgift för 
det år som redan är påbörjat eller om man vill besluta om avgiften för nästa 
år. Denna punkt kommer innan budgeten, eftersom den påverkar hur stor 
inkomst föreningen kan räkna med i sin budget.
Godkännande av arbetets inriktning samt fastställande av budget.
Under denna punkt är tanken att de närvarande ska kunna föra ett samtal 
om den verksamhet som föreningen bedriver. Eventuella förändringar i 
inriktningen kan innebära förändringar också för budgeten, varför denna 
punkt blir naturlig att behandla i samma veva.

Behandling av inkomna skrivelser och motioner.
Här tar man upp eventuella skrivelser och motioner som har skickats till 
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styrelsen för att behandlas av årsmötet. Om ett förslag framställs som får 
konsekvenser för det som står under punkten ovan bör styrelsen ha haft 
möjlighet att yttra sig i frågan.

Val av ledamöter i styrelsen.
Om man vill kan man ordna så att detta val förbereds av en särskild valbe-
redning, som i så fall tillfrågar lämpliga personer i förväg. Oavsett om man 
har en valberedning eller inte kan personer till styrelsen föreslås också un-
der själva årsmötet. Tanken med att lägga styrelsevalet på slutet av mötet är 
att styrelsen ska veta vilka ekonomiska villkor man ska arbeta under – alltså 
vilken budget och medlemsavgift som gäller för föreningens verksamhet.

Val av revisor och revisorssuppleant.
Revisorn är den person som ska gå igenom räkenskaperna och ge klarteck-
en för att de är skötta på ett korrekt sätt. Enklast är sannolikt att tillfråga 
samma person som är revisor för den lokala EFS-föreningen (om det finns 
en sådan). Revisorssuppleant behöver väljas för den händelse att revisorn 
får förhinder – då behöver nämligen föreningen i förväg ha utsett en ersät-
tare åt honom eller henne.

Val av valberedning.
Valberedningen består av en eller flera personer (årsmötet bestämmer hur 
många) som i förväg tillfrågar några personer om de kan tänka sig att sitta 
i styrelsen. Poängen med att förbereda detta är att det kan vara svårt att få 
ihop en bra styrelse under årsmötet.

Val av ombud att företräda föreningen vid Salts riksårsmöte och (om 
sådant ska hållas) distriktsårsmöte.
Här får föreningen välja två ombud, samt ytterligare ett ombud för varje 
därpå påbörjat 50-tal medlemmar, som ska företräda föreningen på Salts 
riksårsmöte. (1-50 medlemmar: 2 ombud; 51-100 medlemmar: 3 ombud; 
101-150 medlemmar: 4 ombud; osv.) Om det finns fler kandidater än de 
som får åka kan man sätta upp några personer (ersättare) på en reservlista. 
Dessa får då åka om något av de valda ombuden får förhinder. Alla ombud 
ska få en fullmakt från årsmötet (alternativt protokollfört medlemsmöte el-
ler styrelsemöte) som visar att de verkligen är valda av föreningen. De olika 
Salt-distrikten har olika system för årsmöte, ombudsval och liknande. Kolla 
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därför upp vad som gäller i just ert distrikt. Om det ska väljas ombud från 
föreningen till distriktsårsmötet är det lämpligt att göra det när ni ändå 
samlas för föreningsårsmöte! 

Övriga frågor.
Eventuella frågor utöver de som redan finns upptagna i dagordningen. 
Idealet är att dessa tas upp redan i samband med punkt fyra (godkännande 
av dagordningen).

§ 6 Extra föreningsmöte
Ett extra föreningsmöte är ett beslutande möte annat än årsmöte, och kan 
utlysas när som helst under året. 

§ 7 Styrelse
Om man vill kan man ordna så att styrelsevalet förbereds av en särskild 
valberedning, som i så fall tillfrågar lämpliga personer i förväg. Det finns 
fyra olika alternativ till hur styrelsen kan se ut: 

• Salt-föreningen kan välja en helt egen styrelse, bestående av minst 
3 personer. Ledare kan ingå i styrelsen, men majoriteten bör vara 
barn och/eller ungdomar. 

• 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. 

• Som ”nödlösning” kan man tänka sig att Salt-föreningen på sitt 
årsmöte väljer att låta missionsföreningens styrelse fungera som 
styrelse också för Salt. 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 första och tredje varianten är att Salt-förening-
en utöver missionsföreningsstyrelsen väljer någon eller några unga 
representanter som är med på den del av missionsföreningsstyrelse-
mötet som tar upp frågor som har med Salt-föreningen att göra. 

Se i övrigt den handledning för styrelsens arbete som kan laddas ner på 
Salts hemsida.
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§ 8 Firmateckning och revision
Firmatecknare är en person som har rätt att ta ut pengar, göra inköp och 
skriva under avtal för föreningens räkning. För större summor brukar man 
ha två personer som tillsammans måste skriva under för att pengarna ska 
kunna betalas ut. Se i övrigt den handledning för styrelsens arbete som kan 
laddas ner på Salts hemsida.

§ 9 Ändring av stadgar
Eftersom ändring av stadgar får konsekvenser för hela föreningen är det 
viktigt att det finns stor enighet kring de ändringar som görs.

§ 10 Utträde, uteslutning och tvist
Den medlem som inte förnyar sitt medlemskap i samband med årsskiftet 
har i praktiken lämnat föreningen. Om man av någon anledning vill gå ur 
föreningen tidigare kan man göra detta genom att skriva till styrelsen. På så 
sätt garanteras att man verkligen blir struken ur föreningens medlemslista. I 
extrema fall kan det bli nödvändigt för föreningen att utesluta en medlem. 
Det är föreningens styrelse som beslutar om uteslutning – Salts riksstyrelse 
har inte denna rätt. Det enda man från Salt riks kan göra är att utesluta 
föreningen som helhet. Även detta måste i så fall vara orsakat av ett grovt 
övertramp, där man aktivt har motarbetat Salts syftesparagraf alternativt 
inte har inkommit med sin medlemsrapport två år i rad.

Eftersom det dels kan bli kostsamt, dels ge negativ publicitet, har Salt valt 
att inte tillåta tvister mellan medlem och förening eller mellan olika fören-
ingar tas upp vid en allmän domstol. I stället hänvisar vi till den praxis som 
har utarbetats för att avgöra tvister utan domstolsinblandning. Lagtexten 
till detta kan beställas från Salt riks.

§ 11 Upplösning
För att en förening inte ska kunna upplösas genom en ”kupp” är det viktigt 
att man beslutar om detta på två olika årsmöten.
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För fortsatt läsning:
BidragsKartan
Handledning för ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt
Vägledning för årsmöte i en lokal Saltförening
Handledning för årsmötesordförande
Att sitta i en lokal Saltstyrelse

(Alla dessa dokument ingår i Salt resurspärm för barn- och ungdomsledare. 
De kan även laddas ned på www.salt.efs.nu.)
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