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Till Lokal administratör/Redovisningsansvarig 

 

HEJ! 
 

Nu är det snart dags att lämna in verksamhetsredovisning till SAU för verksamhetsåret 2020. 
Det har ju på alla sätt och vis varit ett mycket speciellt år. Det har påverkat oss alla, SAU 
centralt och er som lokalförening/barn- och ungdomsverksamhet. 

Även ett år som detta behövs verksamhetsredovisningen skickas in, och vi vill rikta ett stort 
tack till er som jobbar administrativt i er förening/församling! Ert arbete är otroligt värdefullt 
för SAU:s verksamhet bland barn och unga. 

 

  
INFORMATIONEN I ER VERKSAMHETSREDOVISNING är viktigt för oss då det utgör 
underlag för: 

– Antalet medlemmar i riksorganisationen SAU. 
– Statistik om vad vi arbetar med och hur stora våra lokala föreningar/församlingar är inom 
respektive metodområde. 
– SAU:s bidragsansökningar för region- och statsbidrag. 
– Medlemsavgifter samt utdelning av bidrag från oss på riksorganisationen SAU till lokala 
föreningar.  

 

FR.O.M. 1 JANUARI 2021 på SAU:s hemsida www.sau.nu/verksamhetsredovisning kan ni 
likt föregående år fylla i era uppgifter, motsvarande tidigare blankett Verksamhetsredovisning. 
(Där hittar ni också praktiska tips på hur ni fyller i den.) 

 

Där ska ni även ladda upp: 

- Er medlemsförteckning som Excel-fil. Använd mallen som finns att ladda ner på sidan.  

För er som är en lokalförening ska ni fortfarande också ladda upp: 

- Verksamhetsbeskrivning 
- Senaste årsmötesprotokollet 
- Eventuellt ändrade stadgar 

Då de flesta har årsmöten efter januari så kan protokoll och ev. stadgar skickas in i 
efterhand, antingen via e-post eller vanlig post till Karolina Sturesson (se adress nedan). Ange 
då detta i redovisningen där alternativ ges. 

 

http://www.sau.nu/
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SIGNERING AV REDOVISNINGEN sker som vanligt av lokalföreningens ordförande och 
revisor. För en barn- och ungdomsverksamhet gäller församlingens ordförande och revisor.  
Precis som föregående året sker denna signering digitalt via BankID. Det innebär att när alla 
uppgifter är färdigifyllda ska mailadress uppges till ordförande och revisor för signering med 
BankID via Verified. Då kommer de att få ett mail med länk till alla inlämnade uppgifter och 
även instruktioner för hur signeringen går till.   

Det är viktigt att revisorn förstår sitt uppdrag och vad man skriver under på. Läs gärna mer 
om revisorns uppdrag på https://sau.nu/vilka-vi-ar/foreningsstod/statliga-bidrag/revisorsuppdrag/.  

  

 

– VI VILL HA ERA UPPGIFTER SENAST DEN 31 JANUARI 2021  – 

 

 

DET ÄR TACK VARE LOKALFÖRENINGARNA som riksorganisationen SAU kan söka 
statsbidrag, vilket är en betydande del av de intäkter som gör alla SAU:s arrangemang och 
läger möjliga. Funderar ni på att formera er som en lokalförening så kontakta oss gärna för 
mer info och hjälp! 

  

DET ÄR VIKTIGT att ni i tre år sparar samtliga originalhandlingar för medlemskap eftersom 
ni under den tiden kan bli uttagna till stickprov. 

 
 

DIGITALT REDOVISNINGSSYSTEM är något som vi arbetar med att införa, som vi 
tidigare informerat om. Målet är att alla ska kunna använda det nya systemet under 
verksamhetsåret 2022, men redan under 2021 kommer frivilliga pilotföreningar att använda 
det. Det är inte för sent att anmäla sig som pilotförening! Hör då av er till Laura Lundström. 

Mer info kommer. 

 

 

STORT TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH GÖR SAU MÖJLIGT! 
 
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR 

  

Karolina Sturesson   Laura Lundström 

Bidragshandläggare   Kontorschef 

karolina.sturesson@sau.nu  laura.lundstrom@sau.nu 
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