Till dig som är med i eller vars barn finns med i Allianskyrkans
barn- och/eller ungdomsverksamhet!
I Vetlanda SAU (där i ingår Söndagsskolan, mini-UV, UV-scout, barnkören Popcorn, Ungdomarnas
cellgrupp samt Tonårsgruppen) har vi en liten medlemsavgift på 60 kr per år och medlem. Enligt de
regler som finns när det gäller ansökan av bidrag för verksamhet bland barn- och ungdomar måste vi
ha ett system där det framgår tydligt vem som är medlem hos oss och att denne person gjort ett
aktivt val att vara medlem. Det räcker alltså inte med att man bara kommer på aktiviteterna.
När vi lokalt gör våra ansökningar till kommunen eller vår riksorganisation SAU söker statliga bidrag
får vi bara räkna de som betalat in sin medlemsavgift. Våra grupper blir alltså betydligt mindre på
pappret än de är i verkligheten om få betalar medlemsavgiften. För oss lokalt handlar det om mindre,
men värdefulla, inkomster som vi missar. För riksorganisationen handlar det i slutändan om ganska
mycket pengar. De 60 kr som medlemsavgiften är kommer att flerdubblas i slutändan.
Pengarna på lokalplanet använder vi t.ex. till att köpa material till söndagsskolan, noter till barnkören
och utrustning till scout- och tonårsläger. SAU centralt använder bidragen till att hjälpa oss med
större arrangemang som scoutläger, tonårsläger, barnkörläger, årskonferens, Gullbrannafesti valen
mm. De används också till framställning av nytt material för olika grupper, ledarutbildning mm. Allt
detta är saker som i slutändan gynnar barn- och ungdomar i vår verksamhet, en av dem är ditt barn.
Vi är flitiga deltagare i scoutläger, barnkörläger, tonårsläger mm.
Förutom att du hjälper oss att, såväl lokalt som på riksplan, kunna fortsätta det arbete vi hoppas ni
(barn och förälder/föräldrar) uppskattar finns också ett extra försäkringsskydd för den som är
medlem. Den ersätter naturligtvis inte andra försäkringar men är ett komplement under den tid man
deltar i våra läger etc. Där finns ett skydd för egendom och värdehandlingar vid centrala
arrangemang samt ett skydd för personskador dvs en olycksfallsförsäkring. Återigen, försäkringen ett
komplement och ingen ersättning för din vanliga försäkring! OBS! När det gäller personlig utrustning
t.ex. mobiler, täcks den inte av SAU:s medlemsförsäkring utan då gäller enbart hemförsäkringen.
Vi hoppas du vill hjälpa oss genom att betala in medlemsavgiften för året så snart som möjligt på
följande konto. Bg 494-9418. OBS! Glöm inte att i meddelanderutan tydligt ange namn på vem
avgiften/avgifterna gäller.
OBS! Notera att man bara betalar en medlemsavgift per person, en gång om året, även om man
deltar i flera aktiviteter. Det kan alltså hända att ditt barn får hem flera lappar (t.ex. från både scout
och barnkör, men du betalar alltså bara en avgift ändå)
Har du frågor prata gärna med ledarna i respektive verksamhet eller ring kyrkans expedition på 038376 13 81.
Vänliga hälsningar
Ledarna i Vetlanda SAU.

