
PRAKTISKA TIPS 
 

Verksamhetsredovisning för 2021 

Del 1: Här redovisar ni alla era medlemmar, d.v.s: 

Lokalförening (tidigare kallad självständig förening) 

1: De som uttryckligen under 2021 tagit aktivt ställningstagande för medlemskap 
genom namnunderskrift eller genom att betala av föreningen fastställd 
medlemsavgift. Detta ställningstagande måste ha skett under kalenderåret 2021. 

1B: Uppskatta en ungefärlig siffra på det antal personer som deltar i er 
verksamhet men som saknar aktivt ställningstagande till medlemskap. 

Barn- och ungdomsverksamhet (tidigare kallad icke självständig förening) 

1: Era medlemmar (alla som enligt er verksamhets definition räknas som 
medlemmar) 

 
För kännedom: för att en lokalförening ska vara berättigad till statliga bidrag måste 60% av 
det totala antalet medlemmar vara i åldrarna 6-25 år. Om ni inte uppnår 60% är 
lokalföreningen ändå bidragsberättigad för regionbidrag, så det är viktigt att detta fylls i. 

 
 
Medlemsförteckningen 

Vi rekommenderar att ni använder vår mall för medlemsförteckning som finns på vår 
hemsida www.sau.nu/verksamhetsredovisning.  
Medlemsförteckningen ska innehålla: 
• Vilken lokalförening listan gäller och för vilket år listan gäller (denna gång 2021) 
• För- och efternamn 
• Adress 
• Födelseår, månad och dag 
• Kön 
• Datum för skriftlig ansökan om medlemskap eller betald medlemsavgift 

(gäller endast lokalföreningar) 
 
 
Endast för lokalföreningar: 
 
Årsmötesprotokoll 2022 

Om det inte är möjligt att få med protokollet i handlingarna tills den 31 januari 2022, 
vänligen kryssa i detta alternativ i slutet av verksamhetsredovisningen, samt när ni tror er ha 
möjlighet att skicka in det. 

 
 
 

http://www.sau.nu/verksamhetsredovisning


 
Stadgar 

Har ni under året 2021, eller vid årsmötet 2022, antagit nya stadgar för er SAU-
verksamhet eller tidigare inte redovisat era nuvarande stadgar, vänligen skicka med 
stadgarna i redovisningen. 

 
Verksamhetsbeskrivning 

Använd gärna mallen för verksamhetsbeskrivning som finns på 
www.sau.nu/verksamhetsredovisning. 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 från vår mall för 
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 2021. 

 Antalet medlemmar under 2021, räknat per den 31 december 2021 (som gjort en 
aktiv handling genom att ha betalat medlemsavgift eller gjort en skriftlig 
namnunderskrift). 

 Antalet bidragsgrundande medlemmar under 2021, räknat per den 31 december 
2021. (6-25 år, födda mellan 2015 och 1996, som gjort en aktiv handling genom 
att ha betalat medlemsavgift eller gjort en skriftlig namnunderskrift.) 

http://www.sau.nu/verksamhetsredovisning
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