
 INSTRUKTIONER  

 
Formuläret ”Verksamhetsredovisning för 2019”.  

Först väljer du om ni är en självständig eller icke självständig förening (vill du veta kriterierna för 

självständig förening, se fliken ”Lokalförening” på www.sau.nu). När du har gjort ditt val kommer rätt 

fält att dyka upp i formuläret.  

 

DEL 1A:  

Här redovisas samtliga medlemmar i lokalföreningens verksamhet.  

 

DEL 1B (endast för självständiga föreningar): 
Här ska bara de medlemmar finnas med som uttryckligen under 2019 tagit aktivt ställningstagande för 

medlemskap genom namnunderskrift eller genom att betala av föreningen fastställd medlemsavgift. 

Detta ställningstagande måste ha skett under kalenderåret 2019. Självständig förening ska fylla i både 

kolumn 1A och 1B. Kolumn 1A ska alltid vara större än eller lika stor som kolumn 1B.  

För kännedom: för att vara berättigad till statliga bidrag måste 60% av det totala antalet medlemmar i 

del 1B vara i åldrarna 6-25 år. Om ni inte uppnår 60% är lokalföreningen ändå bidragsberättigad för 

regionbidrag, så det är viktigt att uppgifterna i blanketten fylls i.  

 

DEL 6: 

 

• Här laddar du upp er medlemsförteckning i excelformat.  

Vi rekommenderar att ni använder vår mall för medlemsförteckning som finns på vår hemsida 

www.sau.nu/verksamhetsredovisning/dokument.  

Medlemsförteckningen ska innehålla både de medlemmar som inte har tagit aktiv ställning för 

medlemskap och de som har tagit aktiv ställning (skriftlig ansökan om medlemskap eller betald 

medlemsavgift). För de som inte aktivt har tagit ställning lämnar ni raden tom för ”datum för skriftlig 

ansökan om medlemskap”.  

 

Endast för självständiga föreningar: 

 

• Om det inte är möjligt att ladda upp årsmötesprotokollet nu, välj det alternativet och skriv 

när du bedömer att ni kan skicka in det. Skicka sedan protokollet via mail eller post till SAU. 

OBS det går ej att göra det via formuläret i efterhand.  
 

• Har ni under året 2019, eller vid årsmötet 2020 antagit nya stadgar för er SAU-verksamhet 

eller tidigare inte redovisat era nuvarande stadgar, vänligen skicka med stadgarna i 

redovisningen.  

 

• Använd gärna rekommenderad blankett ”Verksamhetsbeskrivning” som finns på 

www.sau.nu/verksamhetsredovisning/dokument.. Om ni vill använda en egen 

verksamhetsberättelse, se till att det är SAU:s lokalförenings berättelse och inte ett utdrag ur 

församlingens. Använder ni en egen verksamhetsberättelse se också till att samtliga punkter 

på blanketten ”Verksamhetsbeskrivning” tas upp.  

Verksamhetsbeskrivningen ska innehålla:  

- Namnet på föreningen man redovisar. T.ex. Segstad SAU. 

- Att man är bidragsgrundande för riksorganisationen SAU. 

- Vilka personer som utgör föreningens styrelse eller liknande. 

- En årsberättelse om vilken verksamhet som bedrivits under 2019. 



- Antalet medlemmar under 2019, räknat per den 31 december 2019 (som gjort en aktiv 

handling genom att ha betalat medlemsavgift eller gjort en skriftlig namnunderskrift) 

- Antalet bidragsgrundande medlemmar under 2019, räknat per den 31 december 2019. (6-

25 år, födda mellan 2013 och 1994, som gjort en aktiv handling genom att ha betalat 

medlemsavgift eller gjort en skriftlig namnunderskrift.) 
 

DEL 7:  

Här fyller du i namn och e-postadress till dem som ska signera redovisningen. Det är 

föreningens/församlingens ordförande och revisorn.  

När du sedan trycker på SKICKA så kommer ett mail skickas till ovanstående epostadresser med 

instruktioner om hur de ska signera dokumentet. Du kommer också få en bekräftelse på att 

formuläret är inskickat. Du har också möjlighet att ladda ner formuläret i PDF-format.  

 

Tack för din insats!  

Har du frågor kring formuläret, kontakta: 

bidragshandläggare Karolina Sturesson 

karolina.sturesson@sau.nu 

036 – 30 61 66 

 

Kontorschef Laura Lundström 

laura.lundstrom@sau.nu 

036 – 30 61 71   
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