								Till avdelningens
								Ordförande, Sekreterare och Kassör
								Katrineholm i december 2020

Årsslut och sammanfattning av verksamheten
Hej avdelning! hoppas att hösten varit bra och verksamheten god, trots pandemin.
Det är snart dags för årsmöte i avdelningen och sammanfattning av verksamheten. Här
kommer lite information och material till er hjälp.
Verksamhetsredovisning - senast 1 mars 2021.
För rapport av verksamheten 2020 ska bifogad verksamhetsredovisning användas. Den ska
tillsammans med medlemsförteckning, styrelselista och årsmötesprotokoll vara kansliet tillhanda senast 1 mars. Vänligen använd bifogad blankett (se även vår hemsida). Ofullständig
blankett återsänds. Även protokoll från årsmötet ska skickas in.
De avdelningar som har avdelningsgrenar ska bifoga deras verksamhetsrapporter och medlemslistor.
Uppgifterna i redovisningen ligger till grund för förbundets ansökan om bidrag från MUCF.
Om avdelningen inte samtycker till detta kontaktas förbundskansliet omgående.
Bilagor till verksamhetsredovisningen.
1. Medlemsförteckning
2. Styrelselista
3. Justerat protokoll från årsmöte 2021
4. Verksamhetsrapport för avdelningsgren/grenar. Gäller endast de avdelningar som har
detta.
Till verksamhetsredovisningen ska alltså förteckning över medlemmarna för tiden 1/1-31/12
2020 bifogas med uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress, födelseår, kön
och betalningsdatum.
Medlemsstöd och aktivitetsstöd för 2020.
1. Medlemsstöd, 20 kr per godkänd medlem i åldern 6-25 år 2020.
2. Aktivitetsstöd. Se separat information.
Uppgifterna i avdelningens verksamhetsberättelse ligger till grund för medlemsstöd till godkända lokalavdelningar. Har blanketten kommit för sent utbetalas inget bidrag. Medlemsstöd
och aktivitetsstöd utgår inte om avdelningen inte är godkänd (se nästa sida).
Medlemsstöd och aktivitetsstöd betalas ut till godkända lokalavdelningar under förutsättning
att förbundet erhåller medel från MUCF för detta.

V.g Vänd!

Godkänd lokalavdelning.
Med godkänd lokalavdelning menas avdelning som:
*
*
*
*
*
*
*
*

har betalande medlemmar
bedriver verksamhet
har antagit stadgarna
lämnat verksamhetsredovisning
har en demokratisk struktur som beslutar om ekonomi och verksamhet
har haft årsmöte
inte tar emot bidrag från Riksidrottsförbundet
inte utgör bidragsgrund för annan organisation

Bidragsgrundande medlem.
Med detta menas medlemmar som:
* är 6-25 år
* är ansluten till en lokalavdelning
* har betalat medlemsavgift under perioden 1/1-31/12
Bidragsgrundande lokalavdelning.
För att avdelningen ska vara bidragsgrundande ska medlemsantalet i åldern 6-25 år
utgöra minst 60% av avdelningens totala medlemsantal. Uppnår inte avdelningen
dessa 60% utgår inte medlemsstöd eller aktivitetsstöd.
Stickprov.
Kraven på kontroll är höga. Vid den centrala revisionen måste vi kunna bevisa ett
medlemsskap. Detta sker antingen genom insändande av medlemskortets ”stalldel”
eller genom en inbetalning till förbundet (här gäller endast enskild medlems inbetalning). Kontrollen görs genom stickprov av auktoriserad revisor och berörda avdelningar blir kontaktade.
Kontrollen kan också handla om att att avdelningen har att sända kopior på stadgar
(ifyllda) och årsmötesprotokoll.
Med detta brev bifogas:
Verksamhetsredovisning 2020
					Styrelselista
					Dagordning för årsmöte
					Information om aktivitetsstöd
					
Information och blankett för avdelningsgren (till
					berörda avdelningar)
Skicka gärna via vår e-post.
Frågor:
		
		

kontakta förbundskansliet (se nedan).
Avdelningar i Hallands och Västra Götalands distrikt kontaktar
Elsa Stenström, 073-078 26 40, elsa.stenstrom@skogochungdom.se
Med vänlig hälsning och Lycka till!
Förbundet Skog och Ungdom
Elsa Stenström och Lena Ström

Förbundet Skog och Ungdom
Stora Malmsv. 7, 641 50 Katrineholm

Tel: 0150-503 95

forbundet@skogochungdom.se

