
 
 

SAMARBETSAVTAL MELLAN EFS OCH SALT  
 
1 Parter 
 
Avtalet ingås mellan EFS-föreningen ………………………., nedan kallat EFS och 
 
Saltföreningen ………………………………………………., nedan kallade Salt. 
 
2 Målsättning 
 
I och med bildandet av EFS barn och ungdomsförbund, Salt, kommer verksamheten att 
bedrivas av två olika organisationer. För att detta ska fungera bra menar vi att en nära 
samverkan är nödvändig och fruktbar. Barn och unga ska ges en god grund för ett fortsatt 
kristet liv. EFS och Salt kan inspireras av varandra och av varandras arbetssätt.  
Ett syfte med detta avtal är att Salt ska kunna lägga sina resurser på utveckling av barn- och 
ungdomsverksamheten genom att EFS åtar sig administrativa uppgifter. 
 
3 Åtaganden 
 
3.1 EFS åtar sig: 
 

att i frågor om personella resurser och vid tillsättning av tjänster i EFS organisation 
vad gäller barn-, ungdoms- och familjearbete bereda Salt möjlighet att yttra sig, 
 

att administrera in- och utbetalningar och förvalta övriga tillgångar tillhöriga Salt,  
 
att sköta ekonomiska förfaranden så som inför Salts årsmöte upprätta budget, 

årsbokslut, revision och sköta eventuell deklaration 
 
att sköta bidragsärenden och medlemshantering för Salt 

 
3.2 Salt åtar sig: 
  
 att i samverkan med EFS svara för verksamhet och andra arrangemang för barn och 

ungdomar mellan 7-25 år, 
 
att verka för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt det demokratiska 

tänkandet i föreningens barn- och ungdomsgrupper 
 
att  samråda med EFS i frågor som gäller verksamhet, lokaler, ekonomi och 

administrativa rutiner 
 
 
4 Samråd mellan EFS och Salt 
 
Parterna konstaterar att kontinuerliga samråd är av värde. Dessa kan ha formen av såväl 
mötesplatser för dialog som vara av mer formell karaktär. Oavsett form bör samråd ske minst 
en gång per år. 
 



 
 

 
5 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller för tiden fr o m ………… 20.…   t o m den …………… 20….  
 
Senast tre månader innan avtalstidens utgång sker utvärdering av avtalet gemensamt mellan 
parterna. Om utvärderingen inte ger anledning till ändring eller justering blir avtalet därefter 
förlängt för en tid av två år och därefter, om inte uppsägning sker genom någon av parterna 
minst tre månader innan avtalstidens utgång, för en tid av två år åt gången. 
 
 
 
………….. den    /     200….. 
 
 
 
För EFS   För Salt 
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EFS-föreningens ordförande Saltföreningens ordförande 


