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HEJ!
Vårterminen är i full gång, och med detta brev får ni nu lite material inför ett av senvårens stående 
inslag: Salts årsmöte.

Med årsmötet är det ju så att varje förening som är ansluten till Salt har rätt att skicka två ombud. 
Därutöver får varje förening utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar, efter de första 50.  Antalet 
 ombud beräknas efter medlemssiffror enligt årsrapporten för 2013 (= de uppgifter ni skickade in i 
 januari i år). Utöver detta får varje anslutet distrikt skicka 10 ombud.

Årsmötet hålls under EFS och Salts gemensamma årskonferens i 
Hässleholm 29 maj – 1 juni. Konferensen har som vanligt tre delar. 
En barnkonferens (upp t.o.m. 14 år), ungdomslägret Avtryck (för 
dig mellan 15 och 20 år) och vuxenkonferensen från 20 år och 
uppåt. Oavsett vilken del av konferensen man är med på finns möj-
lighet att vara ombud både på Salts och EFS årsmöten. Temat för 
hela konferensen är Älskad – Rustad – Sänd och Avtryck fokuserar på 
temat Inget annat namn ger Avtryck. 

Årsmötet äger rum under fredagen 30 maj kl. 13.30-17.00, och det blir bland annat 
möjlighet till ideologiska samtal, beslut om rambudget och val av ny riksstyrelse. 

Om ni anmäler era ombud i förväg kan de få hem årsmöteshandlingarna direkt i brevlådan. Annars får 
de ta dem i samband med ombudsregistreringen, som blir på torsdag kl 18.00-18.30 samt på fredag kl 
12.00-13.00. Glöm inte att ta med er den ifyllda fullmakten!

Allt gott!
Salts rikskansli

Varje bok i skriften är inspirerad av 
Gud och till nytta när man undervisar, 

vederlägger, vägleder och fostrar till ett 
rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud 

blir fri från sina brister och rustad för 
alla slags goda gärningar.

2 TIM 3:16-17

PS. EFS årsmöte på lördagen
För de som vill finns möjlighet att på fredagkvällen kl 18 gå på en kort introduktionsträff till EFS årsmöte. Där 
kan man tillsammans med saltare och personer från EFS styrelse få lära sig mer om EFS årsmötesform och 
få en chans att tillsammans gå igenom ombudshandlingar och ärenden. Under själva årsmötet är alla som 
vill också  välkomna att sitta i Salt-hörnan. Där kan vi gemensamt svara på frågor som dyker upp, hjälpa och 
peppa  varandra och göra mötet lite roligare.


