
STATISTIKUPPGIFTER FÖR BARN- OCH UNGDOMSARBETET UNDER 2016

Förening/Församling, ort  _____________________________________________________

Ev. Föreningsnummer _________________________________ Datum _________________

Uppgiftslämnare _____________________________________ Tel dagtid ________________________

Adress ___________________________________________ E-mail ___________________________

Bg/Bankkonto ______________________________Pg ______________________________________

Län

Här räknas barn, undomar och ledare - bara EN gång per person. Bifoga medlemsförteckning, se infobrev.

Antal personer 0-5 år 7-12 år 13-18 år 19-25 år SummaDärav ledare

Flickor:

Pojkar:

Totalt:

1a

2
Markera alla riksorganisationer ni är anslutna till.

Equmenia EFK Ung SALT Pingst Ung SAU

3
Markera vilken av dessa organisationer ni önskar vara bidagsgrundande för avseende statsbidrag.  
(Ni kan bara markera en)

Dessa kolummer fylls bara i av bidragsberättigade föreningar.  För att vara en sådan förening gäller följande  
kriterier: Självständighet, egna stadgar, medlemmarna har själva tagit ställning till sitt medlemskap. 
Räkna bara medlemmar som själva tagit aktiv ställning till sitt medlemskap genom namnunderskrift eller  
medlemsavgift. Läs mer under www.sau.nu/administration och statligt bidrag. Bifoga medlemsförteckning, se info-
brev.  (Det är viktigt att siffrorna i kolummen överensstämmer med verksamhetsbeskrivningen.)

6 år 

1b

MEDLEMSSTATISTIK

BIDRAGSBERÄTTIGADE

Antal personer 0-5 år 7-12 år 13-18 år 19-25 år 

Flickor:

Pojkar:

Totalt:

6 år 

OBS! Innan du börjar 
fylla i dina uppgifter, läs 
det bifogade brevet med  

viktiga datum och  
information om bl a hur du 
fyller i den här blanketten

Var god vänd!

Totalt 6-25 år              Summa

Flickor 6-25 år

Pojkar 6-25 år

Totalt 6-25 år

26 -

Födda år: 2016-2011 2010 2009-2004 2003-1998 1997-1991 1990 -

26 -

Födda år: 2016-2011 2010 2009-2004 2003-1998 1997-1991 1990 -

Equmenia EFK Ung SALT Pingst Ung SAU

VI ARBETAR I FÖLJANDE KOMMUN:

LOKALAVDELNINGEN ÄR ANSLUTEN TILL:

LOKALAVDELNINGEN ÄR BIDRAGS- 
GRUNDANDE FÖR:

4



5

7

AKTIVITETSSTATISTIK  
(Varje enskild person får bara räknas en gång per verksamhet men kan finnas  
med i flera olika verksamheter) 

                  

INTYG
Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av: 
(Är man en självständig lokalförening är det föreningens ordförande och revisor som ska skriva under blanketten. I annat fall 
församlingens ordförande och revisor.)

BLANKETTEN SKA VARA INNE SENAST 1 mars 2017

Ordförande Revisor

Namnförtydligande Namnförtydligande

0-5 år 6 - 25 år 26 år - Summa Därav ledare

Summa deltagare i åldersgrupperna

BARN

UV-SCOUT

MUSIK

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

=

UNGDOM

KONFIRMATION

ÖVRIGT

VERKSAMHETER

6
Vi bifogar härmed lokalföreningens stadgar som antogs år _______ 

Vi har tidigare sänt in lokalföreningens stadgar som antogs år ________ 

Vi bifogar lokalföreningens årsmötesprotokoll för år 2017  
(gäller bara bidragsgrundande lokalföreningar)

Vi kommer att skicka in lokalföreningens årsmötesprotokoll för 2017 senast _________
(gäller bara bidragsgrundande lokalföreningar)

BILAGOR

Sänds till:
SAU -  Västra Storgatan 14, 553 15 JÖNKÖPING 
Vid frågor kontakta Marcus Bernström, tel: 036-30 61 65, e-post: marcus.bernstrom@sau.nu


