
För att er lokalförening ska finnas med i vår årliga ansökan om statsbidrag krävs 
medlemslistor där varje medlem en gång om året tagit aktiv ställning för 
medlemskap i föreningen. För att medlemslistan skall räknas som underlag måste 
uppgifter för varje person vara fullständigt ifyllda och godkända av en revisor. 
Som aktiv förening måste man senast den 31 januari varje år dels rapportera in 
antalet medlemmar under det gångna året (via webbtjänsten KomMed) och dels 
skicka in en underskriven verksamhetsbeskrivning. 

Tips för medlemslistan 

– Endast de barn, unga och ledare som är mellan 6 och 25 år* genererar
ekonomiskt stöd. Dessa måste utgöra minst 60 % av det totala antalet 
medlemmar i föreningen.  
(* D.v.s. under verksamhetsåret ska en medlem ha fyllt minst 6 år men inte 26 år eller mer. Det spelar 
ingen roll när under året man är född utan det handlar bara om vilket år man är född.) 

– Den största utmaningen som förening är att inte räkna samma person två
ggr. För föreningar som har flera verksamheter under året, ex. olika läger, så har 
det förekommit att samma person funnits med på två olika lägerlistor och därmed 
räknats som medlem två ggr i samma förening. Vi förstår om detta medför en 
administrativ utmaning för er, att ha kompletta listor för varje verksamhet, 
samtidigt som ni bara får rapportera een medlem en gång per år till oss via 
KomMed. Det går alltså bra att vara med i flera av föreningens verksamheter, men 
man är fortfarande medlem i en förening och får därför bara räknas en gång i 
rapporteringen till oss. 

– Glöm inte att det utförligt för varje medlem måste finnas medlemsdatum, för- 
och efternamn, medlemmens underskrift, kön, födelsedata, adress och 
telefonnummer. Använd gärna denna mall som medlemslista då den innehåller alla 
uppgifter som behövs (finns på www.bidragssparet.se).  

– Glöm inte att det på varje medlemslista måste stå
1) EFK UNGs Bidragsspår (ej bara EFK UNG eller Bidragsspåret)
2) namnet på er lokalförening.

Box 1624, 701 16 Örebro, 0701 – 098 197 
info@bidragssparet.se, www.bidragssparet.se 

Medlemslista 

Föreningens namn:________________________________________________ 

Ort och datum:___________________________________________________ 

Medlemslistan arkiveras hos lokalföreningen i minst 5 år. Listan inklusive 
eventuella bilagor för medlemsavgifter skall kunna uppvisas, utan dröjsmål, 
vid begäran om stickprov.



MEDLEMSLISTA Medlemslista för år: _______________

För medlemskap i EFK UNGs Bidragsspår

Datum för 

underskrift/ 

betalning För- och efternamn

Jag vill bli 

medlem

Underskrift eller not om bet. avgift 

(=kvitto eller liknande)

Kön 

M/K Adress Telefon

1
ÅR MÅN DAG

2

3

4

5

6
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25

Föreningens namn: ________________________________________________ (Föreningen måste vara ansluten till EFK UNGs Bidragsspår)

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas Namnteckning: __________________________Namnförtydligande: _________________________ Telefon: _______________

Födelsedata
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